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طببۀ شياشبب اىببر هببا
تجدىدپذىر برا قرن بيصت ه ى م
رِنِ )REN21( 21ک ػبکۀ ظّاظت چيسذِيفت و اَاى بصای اىص یٍای تجسِسپشِص اظج کٌ
طّف وظّت از بازِتصان کلّسی را بٌ ِکسِتص پُّىس نـ دٍـس ٍـسر رن 21آن اظـج کـٌ
تبادل داىغ ،تُظتۀ ظّاظج ٍا و ىّض اكـسا نؼـتصد در راظـتای گـشار ظـصِ اَـاى بـٌ
اىص یٍای تجسِسپشِص را تعَّل کيس
رن 21دولجٍا ،ظازنانٍای غّصدولت  ،نؤظعـٌٍـای تدلّلـات و داىؼـتاٍ  ،ظـازنانٍـای
بّوالهلل و ؾيتج را بصای آنُرتو از ِکسِتص و پ ىَادن نُفلّـجٍـاِ کـٌ اىـص یٍـای
تجسِسپشِص را تصك ن بزؼيس ،گصد ٍم ن آورد رن 21بـصای کهـک بـٌ تؿـهّمگّـصی در
ظّاظجٍا ،اطالعات با کّفّج را فصاٍم ،بدثٍا و نياظصًٍا را تعصِ  ،و از تُظتۀ ػبکٌٍـای
نصتبط با نُضُع خهاِج ن کيس
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رن 21گصدآوری اطالعات اان و بٌٍيتا در زنّيۀ اىص یٍای تجسِسپشِص را تعَّل ن کيس اِو اطالعات دِسگاًٍای گُىاگُن بازِتصان ٍص دو
بزغ رؿُؾ و دولت را بازتاب ن دٍس؛ کٌ بٌ رف باورٍای غلط در نُرد اىص ی ٍای تجسِسپشِص کهک کصدً و تغّّص ظّاظج ٍـا را ظـصعج
ن بزؼس رن 21اِو نَم را از طصِق ػغ ندؿُل زِص ندلق ن کيس
گزارش هضعيت جهاى تجدىدپذىرها ىا ج اسآر ()GSR
گضارش «وضتّج اَاى تجسِسپشِصٍا»ی رن 21بـصای اولـّو بـار در
 2005نيتؼص ػس ظپط تص اِو گـضارش تُظـتٌ ِافـج و بـٌ تالػـ
نؼتصد و واكت بسل گؼج؛ تا آناا کٌ انصوز ػبکٌای بّوالهللـ بـا
بّغ از پاىؿس ىفص دظـج اىـسرکار ،نؤلـف و وِصاظـتار را بـٌ ِکـسِتص
ىضدِــک کــصدً اظــج در خــال خاضــص ،گــضارش وضــتّج اَــاى
تجسِسپشِصٍا ،پصنصااتٌتصِو گضارش در زنّيۀ روىسٍای بازار ،ؾيتج،
و ظّاظجٍای اىص ی تجسِسپشِص اظج

گزارشها نيطقها
اِو گضارش ٍا ،اضئّات تُظتۀ اىص ی ٍای تجسِسپشِص در ِـک نيطلـۀ
راص را ػصح ن دٍيس ٍهچيّو ،اىتؼار آنٍا از فصآِيسٍای اه آوری
اطالعات نيطلٌای و تؿهّمگّصی آگاٍاىٌ خهاِج ن کيس
ىقظ تعانل تجدىدپذىرها
ىلؼۀ تتانل تجسِسپشِصٍا ابضاری اظج تدلّلات بـصای رؾـس کـصدن
تُظتۀ اىص ی ٍای تجسِسپشِص در ظصتاظص دىّا اِو ىلؼٌ با تَّۀ نعتهص
اطالعات بٌ روز از بازار و ظّاظج و ٍهچيّو تَّۀ ىهاِۀ نبعُط و كابل
ارائٌ از کؼُرٍا ،چؼماىساز و ِافتٌٍای گضارشٍای اَاى و نيطلـٌای
رن 21را کانل ن کيس

گضارش وضتّج اَـاى
با نُضُع ظّاظـجٍـای
ندل اىص یٍای تجسِسپشِص

2011
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افآر )(GFR

گزارشها آىيدۀ جهاى ىا ج
رن 21بٌ تَّۀ گضارشٍاِ ن پصدازد کٌ ضهو آن ،اختهاات باورپشِص در
نُرد آِيسة تجسِسپشِصٍا در نُضُعات نؼزؽ ،بٌ تؿُِص کؼّسً ن ػُد
فرهيگص ان تجدىدپذىرها
فصٍيتعتان تجسِسپـشِصٍای رن 21انکـان تبـادات فتـال در نّـان
نجهُعۀ در خال رػس دظجاىسرکاران رن 21را فصاٍم نـ آورد اِـو
فصٍيتعتان ،در واك اتاق فکصی اظج بصای دظـتّاب بـٌ راًخـلٍـای
ظّاظت آِيسًىتصاىٌ در اِو زنّيٌ ،کٌ بٌ ػصکجکييسگان ااازً ن دٍس
تا فتااىٌ در نُرد نعائل با ندُرِج گشار بٌ اىص یٍای تجسِسپـشِص
ٍهکاری کييس العۀ بتسی فصٍيتعتان تجسِسپشِصٍای رن 21در پاِّض
 201۶بصگضار رُاٍس ػس
تجدىدپذىر ()IRECs

کيفراىسها بيوالهلل اىر ها
کيفــصاىطٍــای بــّوالهلل ـ اىــص یٍــای تجسِسپــشِص ،نجهُعــٌای از
کيفصاىط ٍای ظّاظ با دراـۀ عـال بـٌ ػـهار نـ روىـس دوظـااىۀ
بّو الهلل اىص ی ٍای تجسِسپشِص ،کٌ نيدؿصاً بـٌ بزـغ اىـص ی ٍـای
تجسِسپشِص ارتؿاص دارد ،بٌ نّضباى دولج ٍا و تُظط رن 21بصگضار
ن ػُد کيفصاىط بتسی ( ،)SAIREC 2015از تارِذ  4ال  4اکتبص 2015
در آفصِلای ايُب بصگضار رُاٍس ػس

گضارش آِيسة اَاى
گــــضارش وضــــتّج
اىص یٍـای تجسِسپـشِص
راورنّاىٌ و ػهال آفصِلا
(نيا)MENA

گــــضارش وضــــتّج
اىص ی ٍای تجسِسپـشِص و
کــاراِ اىــص ی اانتــۀ
اكتؿادی کؼُرٍای غصب
آفصِلا (اکُواس)ECOWAS

گــــضارش وضــــتّج
اىص ی ٍای تجسِسپشِص و
کــاراِ اىــص ی اانتــۀ
تُظــتۀ ايــُب آفصِلــا
( )SADCو کهّعــــــُّن
اكتؿـادی ظـازنان نلـل
نتدس بصای اروپا ()UNECE
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کيفــصاىط بــّوالهللــ
اىص ی ٍای تجسِسپـشِص
ابُظب ()ADIREC

ىزعــتّو العــۀ
فصٍيتعـــــــتان
تجسِسپــــشِصٍای
رن ،21بو

کيفــصاىط بــّوالهللــ
اىص ی ٍای تجسِسپـشِص
آفصِلای ايُب ()SAIREC

دونـــّو العـــۀ
فصٍيتعـــــــتان
تجسِسپــــشِصٍای
رن21

گــــضارش وضــــتّج
اىص ی ٍای تجسِسپشِص و
کــاراِ اىــص ی اانتــۀ
ػصق آفصِلا ()EAC
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کهي راهۀر رن21
اىجهوها صيع

شازنانها بيوالهلل

شازنانها نردمىهاد

ارىص و ناکياس گالو
ائتالر بصقرظاى روظتاِ
تاد فول
ػُرای انصِکاِ اىص یٍای تجسِسپشِص

بييده لوهاى
باىک تُظتۀ آظّاِ
پطر تولژ
کهّعُّن اروپا ()EC
رابرت دى صون
تعَّالت ندّطزِعج اَاى ()GEF
پائولو فراى ل
آ اىط بّوالهلل اىص ی ()IEA
عدىان انيو
آ اىط بّوالهلل اىص یٍای تجسِسپشِص

اىرىه گيير-رىچل
اىجهو اَاى اىص یٍای پاِسار
اشون تص ه
ؾلح ظبض بّوالهلل
اناى کونار
دولجٍای ندل بصای تُظتۀ پاِسار (،)ICLEI
آظّای ايُب
ت صوىار ليدا
نؤظعۀ ظّاظجٍای اىص ی پاِسار ()ISEP
توناس کابرگر
بيّاد اىص یٍای تجسِسپشِص اپو ()JREF
ابرهيم توگوال
نصکض نصدن نال  /ػَصوىسان نتدس بصای
اىص ی تجسِسپشِص و تُظتۀ پاِسار ()CURES
هر لهان
ػُرای اَاى اىص یٍای تجسِسپشِص ()WCRE
آتيا رهى وئيلو بالص رهس
نؤظعٌ نياب اَاى ()WRI
رافائل شيگا
ؾيسوق خّات وخغ اَاى ()WWF

()ARE

()ACORE

ل جوىفيگ
اىجهو ؾياِ اىص ی تجسِسپشِص چّو ()CREIA
کيو تورى و
ػُرای اىص یٍای پاد ()CEC
رىير هاىيرىض-رالوز
فسراظُّن اىص یٍای تجسِسپشِص اروپا ()EREF
اش يو شاىر
ػُرای اَاى اىص ی بادی ()GWEC
نارى ا شاىدر
اىجهو بّوالهلل زنّوگصناِ ()IGA
رىچارد تيلور
اىجهو بّوالهلل بصقآب ()IHA
هاىيز کوپ ز
اىجهو اَاى زِعجاىص ی ()WBA
اش فان گزىگر
اىجهو اَاى اىص ی بادی ()WWEA

ىهاىيدگان
ناى ل اکارت
ػصکج ظّت گصوپ
نحهد العظر
بيّاد نلل نتدس
دىوىس هيلز
سِکِند نیچر
کرىص ههيل ون
چتم ٍاوس
پي ر ر
ائتالر آرایاِن
آرتورهس زرههس
داىؼتاً ؾيتت نل آتو ()NTUA

()ADB

()IRENA

نارشل آلرس
بصىانۀ تُظتۀ نلل نتدس
نارک رادکا
بصىانۀ ندّطزِعج نلل نتدس ()UNEP
پرادىپ نوىگا
ظازنان تُظتۀ ؾيتت نلل نتدس ()UNIDO
آىي ا ناراىگول جرج
باىک اَاى
()UNDP

دهلتها نل
نار آىجال رىۀوا د آىدراد شيهوئز
بصزِل
هاىس ىورگو کخ
داىهارد
تاىيا رهدىگر هردک  /ارشال بوراک
آلهان
تارهن کاپور
ٍيس
اهىوىيد ىوهاىصون
ىصو
لورىا پراده
اظپاىّا
پائولو نوبيره
اوگاىسا
ثاى احهد الزىود
انارات نتدسة عصب
ىيک کلهي س
بصِتاىّا

()GFSE

ىهادها عله ه داىظگاه
ىۀو شا ىاکيچيوىچ
نؤظعۀ بّوالهلل تدلّل کاربصدی ظّعتمٍا

()IIASA

دىوىد رىه
اانتۀ بّوالهلل اىص ی رُرػّسی ()ISES
کوىو ىصيپ
نؤظعۀ نل تُظتۀ اىص ی آفصِلای ايُب

()SANEDI

راجيدرا پاچاىور
نؤظعۀ اىص ی و نياب

()TERI

دبير اجراى
کرىص يو لييز
رن21

گضارش ظااىۀ هضعيت جهاى تجدىدپذىرها ،کٌ اولـّو بـار در  2005نيتؼـص ػـس ،نـصوری اـان و بـٌ ٍيتـا از تُظـتۀ بازارٍـا ،ؾـياِ ،
ظصناٌِ گشاری ٍا ،و ظّاظج ٍای اىص ی تجسِسپشِص در ظصتاظص دىّا ارائٌ ن دٍس اِو گضارش ظّاظجگشارٍا ،ظصناٌِ گشارٍا ،ؾـيتج ،و اانتـۀ
نسى را كادر بٌ اتزاذ تؿهّمٍای آگاٍاىٌ ن ظازد
گضارش ظااىٌ ،پّؼصفج ٍای ارّص ،وضتّج فتل  ،و گصاِغ ٍای کلّسی را در نُرد ٍهۀ فياوری ٍای تجسِسپشِص پُػغ ن دٍس اِو گضارش بٌ
تدلّل ِا پّغبّي ىه پصدازد گضارش وضتّج اَاى تجسِسپشِصٍا نبتي بص دادًٍای بٌروز اىص یٍای تجسِسپشِص اظج کٌ با ٍهکاری ػبکٌای
بّوالهلل ػانل بّغ از پاىؿس ىفص دظجاىسرکار ،ندلق ،و نؤلف تٌَّ ن ػُد
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ُافتـٌهای کلِـدی  - 2015نقدنٌ
ةظر ةي مرهر آگاىحر طدى اشج کي اهػری ًػا حشدَدذػذَر ه کػاراَ
اهری  ،دَگر هي حوٌا در کاًض گرماَض سٌاه مؤذر اشػج ،ةکهػي ةػي
موظٍر اَشاد فرغج ًا حػازة اكخػػاد ه هُػز فػراًر آهردن امهػان
دشخرش ةي اهری ةرا مُکُاردًا اهصاه کي ًمچوان ةػدهن دػدمات
هٍَن اهری زهدگ م کوود ،ضُاح اشج .در ظٍل دًث گذطخي ه ةيهَژى
شالًا ادُر ،ةخػض ةزرگػ از ذُظػرفجًػا ةػي دشػج آمػدى در
فواهر ًا اهری حشدَدذذَر ه ًمچوُن افزاَض سٌاه ظرفُج هػب
طدى ه کاًض شرَع كُمج ًا ،ةي دلُل ضماَج شُاشجًاَ ةٍدى اشج
کي موشر ةي سذب كاةل حٍسي شرماَيًا ه کاًض ةُض از ذُض ًزَويًا
از ظرَق غرفث ملُاس طدىاهد.
در ةراةر افزاَض مػرؼ اهری در سٌان ه کاًض طدَد كُمج هفػج
در هُمث دهم  ،2014اهری ًا حشدَدذذَر ةي رطد دٍد ادامي دادهػد.
در اَن شال ،اهری ًا حشدَدذذَر ،از هظر ظرفُج هػبطدى ه اهری
حٍلُدطدى ،ةي ظٍر چظمگُر حٍشػي َافخود .ةيغالهى ،شرماَيگذار در
ةرؽ حشدَدذذَر از دالع شرماَيگذار در هُرهگاىًا فصُک ذُظػ
گرفػػج .شػػرَعحػػرَن رطػػد ه هُػػز ةُظػػخرَن افػػزاَض در ظرفُػػج
حشدَدذذَرًا ،ةي ةخض ةرؽ ةا ذُظخاز شي فواهر ةاد  ،دٍرطػُد
فخٍهلخاَُک ،ه ةرؽآة حػکق داطج.
رههد حٍشػث گرماَض ،شرماَض ،ه ضمػل ه هلػل حشدَدذػذَر ًمچوػان
آًصخي حر از حٍشػث ةرؽ حشدَدذػذَر اشػج .غٍامػل کاًوػدة شػرغج
حٍشػث ةخض گرماَض حشدَدذذَر غتارحود از 0ةٌا اهدک شٍدجًا
فصُک  ،ادخػاص دادن َاراهي ًا اداميدار ةي آنًا ،ه شراهشام ،ركاةج
ةا شاَر گزَويًا شرماَيگذار هظُر ةٌتػٍد کػاراَ اهػری ه دَگػر
شُصخرًا اهری حشدَدذذَر .در ةخض ضملههلػل حشدَدذػذَر هُػز،
حمرکز غمدة شُاشجًا ،ةازار ،ه غواَع ،ةا هسٍد گزَويًا گٍهاگٍن ،ةي
زَصجشٍدجًا ماَع مطدهد طدى اشج.

ضماَج شُاشج ًا از حشدَدذذَرًا مٍسب رطد ضشر ةػازار ه ركاةػج
طدَد سٌاه در اَن ضٍزى گظخي اشػج .کػاًض چظػمگُر ًزَوػيًػا،
ةي هَژى در مٍرد دٍرطُد فخٍهلخاَُک ه ةرؽ ةاد  ،در گصخرش ةرك
طدن هشاَل ضملههلل ه گرماَض مؤذر ةٍدى اشج ه هظان م دًد کي
امهان ًمپٍطاه ةُظخر ةُن ةخضًا مخخکف در آَودى هسٍد دٍاًد
داطج .اکوٍن حشدَدذذَرًا در ةصُار از کظٍرًا ،ةيهَػژى در ةخػض
ةرؽ در شعص گصخردىا در ةراةر شػٍدجًػا فصػُک ركاةػجذػذَر
ًصخود.
در کظٍرًا در ضال حٍشػي ،شُصخر ًا اهری حشدَدذذَر ذراکوػدى،
فرغج ة شاةليا را فراًر آهردى اشج حػا گػذار ةػي دػدمات هػٍَن
اهری طخاب گُرد ه در هخُشي ،دشخرش ةي اهری افزاَض َاةػد .اگػر
چػػي افػػج ًزَوػػيًػػا دٍرطػػُد فخٍهلخاَُػػک ،اَػػن فوػػاهر را ةػػي
اكخػاد حرَن موتع اهری ةرا ةرؽرشاه سدا از طتهي حتػدَل کػردى
اشج ،اما فلدان حأمُن مال اهلُي ه حشٌُزات ضرهر ً ،مچوان َه از
ةزرگخرَن مٍاهع حٍشػي در  2014ةٍد.
ةدٌَ اشج کي امرهزى حشدَدذذَرًا ةي َه از سرَانًا اغک حأمُن
اهری حتدَل طدى اهد .رهاج ه اشخفادى از ًػر ده حشدَدذػذَر مخرُػر ه
ذاةج ره ةي افزاَض اشج؛ ةي گٍهيا کي اَن امر ةي حوٍع حرکُب اهری
موشر طدى اشج .ةا اَوهي ةصُار از فواهر ًا اهری حشدَدذذَر ةػي
شرغج حٍشػي َافخياهد ،اما هرخ رطد ظرفُػج حشدَدذػذَرًا ه ةٌتػٍد
کاراَ اهری  ،هصتج ةي هرخ الزم ةرا دشػخُاة ةػي اًػداؼ «اهػری
ذاَدار ةرا ًمي (َ ،»)SE4ALLا ةي غتارح ده ةراةر طػدن هػرخ ةٌتػٍد
کاراَ اهری سٌان ه حأمُن دشخرش اهری سٌػاه حػا شػال ،2030
ذاَُنحر اشج.

گزارش هضػُج سٌاه اهری ًا حشدَدذذَرَ -افخيًا ککُد
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خالصۀ اجراُـی
ىگاهی اجهالی بٌ وضعِت جٍاىی
در ملاةل افزاَض سٌاه مػرؼ اهری  ،ةيهَژى در کظٍرًا در ضػال
حٍشػي ،ه کاًض طدَد كُمج هفج در ظٍل هُمث دهم شال ،اهری ًا
حشدَدذذَر در  2014ةي رطد دٍد ادامي دادهد .ةػي رمػر ةػاال رفػخن
مػرؼ اهری در اَن شال ،ةرا هخصخُن ةار در چٌػار دًػث گذطػخي،
اهخظار کرةنِ هاط از مػرؼ اهری در سٌان  -ضخػ ةػا هسػٍد رطػد
مرتج اكخػاد  -ذاةػج ماهػد .اَػن حرتُػج ةػي افػزاَض رهاج اهػری
حشدَدذذَر ه ةٌتٍد کاراَ اهری هصتج دادى طدى اشج.
ةظر ةي مرهر آگاىحر طدى اشج کي گصخرش اهری ًا حشدَدذػذَر (ه
کاراَ اهری ) ةرا سٌج دادن ةي حرُُر آب ه ًٍا ،اَشاد فرغجًا
سدَد اكخػاد  ،ه فراًر آهردن دشخرش اهری ةرا مُکُارًا اهصػاه
کي ًوٍز ةدهن ددمات هٍَن اهری زهػدگ مػ کووػد ،ضُػاح اشػج.
اگرچي ما ةا حٍسي ةي زمان ضال شخن مػ گػٍَُر ،امػا ةػي ظػٍر ککػ ،
حشدَدذذَرًا َه از غواغر مٌر شازگار ةػا حرُُػرات آب ه ًػٍاَ
مطصٍب م طٍهد؛ ةي ظٍر کي از َک شٍ ،ةي اهػعاؼ ذػذَر ةُظػخر
شُصخرًا اهری مٍسٍد کمک م کووػد ه از شػٍ دَگػر ،ةركػرار
ددمات اهری را در طراَط آب ه ًٍا در ضال حرُُر حضمُن م کوود.
در شال  ،2013اهری ًا حشدَدذذَر ضدهد  16/1درغد از مشمػٍع
مػرؼ اهری هٌاَ سٌان را حػأمُن کردهػد .رطػد ظرفُػج ه حٍلُػد
حشدَدذذَرًا در  2014ادامي َافج .ظرفُج گرماَض ةا شرغج ذاةخ
رطد کرد ه مُزان حٍلُد زَصجشٍدجًا ضملههلل کػي در  2011ه
 2012حلرَتاً ذاةج ماهدى ةٍد ،ةرا دهمُن شال مخٍال افزاَض َافػج.
اما شرَع حرَن رطد ه ةُظخرَن افزاَض در ظرفُج ،ةي ةخض ةرؽ حػکق
داطج کي از آن مُان اهری ةاد  ،دٍرطُد فخٍهلخاَُک ،ه ةرؽآةػ
ذُظخاز ةٍدهد.
اَن رطد در ذ غٍامک ةي دشػج آمػد کػي شُاشػجًػا ضمػاَخ ه
افزاَض ركاةج ذذَر ًزَويمطٍر ،از آن سمکي اهد .حشدَدذذَرًا اکوٍن
در ةصُار از کظٍرًا كادرهد در شعص گصػخردىا ةػا موػاةع مرشػٍم
اهری ركاةج کوود؛ ًر چوػد ةاَػد داظرهظػان کػرد کػي ةػي مٍسػب
َاراهيًاَ کي ةخػٍص در کظػٍرًا در ضػال حٍشػػي ًمچوػان ةػي
شٍدج ًا فصُک ه ةرؽ ًصخيا ادخػاص م َاةد ،از شػرغج اَػن
رطد کاشخي م طٍد.
درضال کي ارهذا ًمچوان ةازار مٌر ه مرکز ةرا هٍآهر در اَػن
زمُوي ةٍد ،حرُُر سٌج فػالُج ًا ةي شٍ مواظق دَگػر ادامػي َافػج.
چُن ةار دَگػر در زمُوػث هػػب ظرفُػج سدَػد افػزهدى طػدة ةػرؽ
حشدَدذذَر در  2014ذُظخاز سٌان ةػٍد ،ه ةرزَػلً ،وػد ،ه آفرَلػا
سوٍة  ،شٌر ةزرگ از ظرفُج افزهدىطدى را در ةُن کظٍرًا موعلػث
دٍد داطخود .حػداد ره ةي افزاَظػ از کظػٍرًا در ضػال حٍشػػي در
شراشػػر آشػػُا ،آفرَلػػا ،ه آمرَهػػا الحػػُن ،ةػػي حٍلُدکووػػدگان ه
هػبکوودگان فواهر ًا اهری حشدَدذذَر حتدَل طدهد.
درکوار رطد ةازارًا اهری حشدَدذذَر ،در شال  2014ذُظرفجًا
مٌم در حٍشػي ه ةيکارگُر شُصػخر ًػا ذدُػرة اهػری در ًمػث
ةخض ًا رخ دادً .مچوُن مُػزان ةركػ طػدن هشػاَل ضمػلههلػل ه
گرماَض افزاَض َافج ،کي اَن امر هظان م دًد در آَودى ًمپٍطػاه
ةُظخر مُان ةخضًا مخخکف هسٍد دٍاًد داطج.
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بخش برق :نِزان افزودًشدً بٌ ظرفِت تجدُدپذُرها ،بـِش
از نجهَع ظرفِت گازی و زغالسيگی افزودًشدً

حشدَدذذَرًا ،ةا رطد چظمگُر در حمام مواظق ،ضدهد  56درغد از
ظرفُج دالع افزهدىطدى ةي ةرؽ سٌان در  2014را ةي دٍد ادخػاص
دادهد .ةاد  ،دٍرطُد فخٍهلخاَُک ،ه ةرؽآة ذُظخازان ةازار ةٍدهد .حا
ذاَان اَن شال ،حشدَدذذَرًا شٌم در ضدهد  24/4درغد از مشمٍع
ظرفُج هػب طدة حٍلُد ةرؽ دهُا را داطخياهد کي ةرا تولید ِ حلرَتػاً
 22/5درغد از ةرؽ سٌان کفاَج م کود.

در ةرد کظٍرًا ،حشدَدذذَرًا رهاج كاةل حٍسٌ َافخياهد؛ حػا آنسػا
کي در ةرد هلاط ،شُاشجگذاران ،شازمان ًا ارائي دًوػدة دػدمات
غمٍم ةرؽ را مکزم کردىاهد مدلًا کصب ه کار ه زَرشػادجًػا
طتهث دٍد را ةي رهز کوود .اشخرالُا ،ارهذا ،یاذن ،ه آمرَها طػمال  ،در
ةخض داهگ طاًد رطد فزاَودة حػداد مػرؼکووػدگاه ًصػخود کػي
دٍد برقِ مٍرد هُازطان را حأمُن م کوود .طرکجًا ه مؤشصات ةزرگ
در شراشر دهُا در  2014مخػٌػد طػدىاهػد کػي َػا ةػرؽ حشدَدذػذَر
درَدار کووػدَ ،ػا ةػي مُػزان ظرفُػج مػٍرد هُازطػان در اضػداث
حشدَدذذَرًا شرماَيگذار هماَود.

بخش گرناُش و سرناُش :بـا ششـد سههـتٌ ولـی پتاىهـِ
فراوان ،کلی گذاش اىرژی

ضدهد هُم از کل مػرؼ اهری هٌاَ سٌان در  ،2014غرؼ حأمُن
گرما ةرا شادخمان ًا ه غوػج طد 5 .درغػد از اَػن ملػدار حٍشػط
حشدَدذذَرًا هٍَن  -غمدحاً زَصجحٍدى  -حأمُن گظج .از اهری ًا
حشدَدذذَر ةرا شرماَض هُز اشخفادى طد ،کي ةخظ ًر چود کٍچک
اما ةي شرغج در ضال رطد اشج .اَن شػال طػاًد َهپػارچگ ةُظػخر
حشدَدذذَرًا در شُصخر ًا گرماَض ه شرماَض مطکػيا ةػٍد ،کػي
ةيهَژى در ارهذا ،ةي غػٍرت اشػخفادى از شُصػخرًػا مطکػيا سٌػج
ةازَاة گرما حٍلُد طدى از مازاد ةػرؽ حشدَدذػذَرَ ،ػا ةػي غػٍرت
اشخفادى از شُصخر ًا حرکُت سٌج کارةردًػا مخخکػف گرماَظػ ،
دػػٍد را هظػػان داد .ةػػي رمػػر اَػػن هػػٍآهر ًػػا ه ذخاهصػػُل فػػراهان
حشدَدذذَرًا در اَن ةخض ،مُزان رطد ةي دالَک چود ،از سمکي ضػف
هصت شُاشجًا در ضماَج از آن ،مطدهد طدى اشج.

بخش حه وىق  :پِشبرد بٌ وسِلٌی زُهتسَختهـا ،ششـد
سرُع حه وىق برقی

حمرکز اغک شُاشجًػا ،ةازارًػا ه غػواَع در ةخػض ضمػلههلػل ةػر
زَصػػجشػػٍدجًػػا مػػاَع مػعػػٍؼ اشػػج .شػػٌر حشدَدذػػذَرًا در
ضملههلل اهدک اشج ه ةخض ةُظخر آن هُز ةي زَصػجشػٍدجًػا
مػػاَع حػکػػق دارد .در شػػال  2014حطػػٍالت در ةػػازار ه کػػارةرد
زَصجشٍدج ًػا ادامػي َافػج ،از سمکػي اَػن کػي شػٍدج ةردػ از
ذرهازًا حشار از زَصجشٍدج ًا ًٍاذُماَ حأمُن طد .ملادَر ةي
هصتج اهدک اما ره ةي افزاَظ از زَصػجشػٍدجًػا گػاز طػامل
زَصج مخان هُز ةي غوٍان شٍدج هشاَل هلکُي در ضال اشػخفادى اشػج.
افزاَض ةرك طدن كعارًا ةرهنطػٌر ه درهنطػٌر  ،حرامٍاًػا ،ه
هشاَل ده َا چٌار چرخِ ةرك  ،در ضال اَشاد فرغجًا ةزرگخر ةرا
َهپارچگ اهری ًا حشدَدذذَر ه ضملههلل اشج.

دوشىهای دش حال تکان سِاستها

سِاستهای اىرژی تجدُدپذُر دش بخش گرناُش و سرناُش

حٍشػث اهری ًا حشدَدذ ذَر ًمچوان ةي مُزان زَاد حطػج حػأذُر
شُاشج دهلج ًاشج .در  2014ةرد از کظٍرًا در ذػ حرُُػر َػا
ةالحهکُف در شُاشج ًا ةا چالض رهةره طدهد .ازسمکث آن ًا م حٍان
ةي هضع مالُات ًا سدَد ةر حٍلُد اهری ًا حشدَدذذَر در ارهذا ه
اهلضا اغختار مالُاح دهلج فدرال اَاالت مخطدى اطارى کرد .ةا هسٍد
اَن ،حػداد کظٍرًا دارا اًداؼ ه شُاشج ًا اهری حشدَدذذَر
ةرا ةار دَگر در  2014افزاَض َافج ه چودَن کظٍر اًداؼ دػٍد
را ةکودذرهازاهي حر شادخود .حػداد از آن ًا اًداؼ دػٍد را ةػي 100
درغد اهری َػا ةػرؽ حشدَدذػذَر ارحلػا دادهػد .حػا اةخػدا 2015
دشجکر  164کظٍر اًداؼ اهری حشدَدذذَر داطخي اهد ه در حلرَتاً
 145کظٍر شُاشج ًا ضماَخ سار ةٍدى اشج.

شُاشج ًا مرةٍط ةي گرماَض ه شرماَض حشدَدذذَر در ضال سکب
حٍسي شُاشجگذاران در شعٍح مک اشج .حلرَتاً  45کظٍر در شراشر
سٌان حا اةخدا  2015اًداف ةرا گرماَض ه شرماَض حشدَدذػذَر
داطخياهد .مظٍؽًا مال  -ةا ظرحًا ه ةرهاميًػا ةػازهگر طػدى ه
ةٌتٍدَافخي ً -مچوان راَزحرَن طهل شُاشجًا ضماَخ مرةػٍط ةػي
شُصخر ًا گرماَض ه شرماَض حشدَدذذَر ًصخود .شػاَر اةزارًػا
شُاشخ غتارتاهد از ضٍاةط استار ةرا شُصخرًا دٍرطُد  ،کػي
در  11کظٍر در شعص مک َا اشخاه /اَالخ سار اهد؛ ه ضٍاةط استار
فارغ از هٍع فواهر  ،کي در  10کظٍر دَگر سار ًصخود.

شُاشج گذاران ةي حمرکز دٍد ةػر حعتُػق شُاشػج ًػا مٍسػٍد ةػا
حرُُرات شرَع طراَط ه كُمج ًا ادامػي دادهػد .رههػدًا ادُػر در
شُاشج گذار غتارت اهد از 0ادمام مؤلفي ًا شازهکارًا شُاشػخ
مخخکف ؛ افزاَض ارحتاط ةُن ضماَػج از ةخػض ًػا ةػرؽ ه گرمػا ه
ضمل ه هلل؛ ه حٍشػث شازهکارًا هٍآهراهي ةرا َهپارچي شاز شػٌر
درضال افزاَض حشدَدذذَرًا در حرکُب اهری .

سِاستهای اىرژی تجدُدپذُر دش بخش برق

شُاشجًا حرکُت ةرا ًمراى ةٍدن ةا حرُُرات شادخار

شازهکارًا مرشٍم ًمچوُن ةرا افزاَض ظرفُػج ذدُػرة اهػری ه
هٍَن شاز زَرشادج ًا طتهي مٍرد اشخفادى كرار م گُرهد .غالهى ةر
شازهکارًا ضماَخ مرشػٍم ،ةاهػک ًػا شػتز ه اهراؽ كرضػث شػتز
گزَوي ًا هٍآهراهي ا ًصخود کي در ضال ةػيدشػجآهردن ضماَػج از
ظرؼ شُاشػجگػذاران هُػز مػ ةاطػود .ةػي رمػر اًمُػج رهزافػزهن
شُاشجًا ضماَخ ةرا حٍلُد ةرؽ حشدَدذذَر در سٌان ،در حػداد ره
ةي افزاَظ از کظٍرًا مخارج ه ًزَويًاَ ةر اهری ًا حشدَدذػذَر
ةصخي طدى اشج.

سِاستهای اىرژی تجدُدپذُر دش بخش حه وىق

ضملههلل حشدَدذذَر در راى اشج.

غمدة شُاشج ًا مرحتط ةػا ضمػل ههلػل ،ةػر زَصػج شػٍدج ًػا ه
ضملههلل سادى ا مخمرکز ًصخود ً ،ر چود کي حٍسٌاح هُز ةي دَگر
طهل ًا ضمل ههلل درضػال غػٍرت گػرفخن اشػج .حػا امػرهز ،ةػي
شُاشجًاَ کي ذٍُهد ةُن هشاَل هلکُث ةرك ه اهری ًا حشدَدذذَر
را حرمُب م کوود ،حٍسي کم طدى اشج .حا اةخدا  2015الزامػات
حرکُب زَصجشٍدجًا در  33کظٍر  -طامل  31الزام ةا شعص مک
ه  26الزام ةا شعص اشخاه /اَالخ  -سػار ةػٍدى اشػج .حػػداد از
کظٍرًا الزامات مٍسٍد را در  2014حلٍَج کردهد .ةػا هسػٍد اَػن،
ةطد ًا ةر شر ذاَدار ةٍدن َا هتٍدن زَصػجشػٍدجًػا هصػل اهل
ادامي دارد.

سِاستهای اىرژی تجدُدپذُر شٍری و نحلی
طٌرًا ذُظخاز م طٍهد.

طٌرًا ،ةا هظاهدن ه دشخُاة ةي اًداؼ ةکودذرهازاهي ه کمک ةي ذُظترد
رههدًا دهلج ًا مک ه مطک  ،ةػي ذُظػخاز ةػٍدن در مصػُر ادامػي
دادهد .حا اةخدا  2015چودَن مرسع ذَػالح اًداؼ مػٍة متو ةر
حأمُن  100درغد اهری َا ةرؽ از مواةع حشدَدذػذَر داطػخياهدکػي
ةُظخر آنًا در شعص طٌر َا مطک اشج .ةصُار از طٌرًا حا کوٍن
ةي چوُن اًداف دشج َافخياهد.
ةي موظٍر رشُدن ةي اًداؼ ،شُاشج گذاران طٌرًا در شراشر سٌان
ةي رههد الزام کردن اشخفادى از فواهر ًػا حٍلُػد ةػرؽ ه گرمػا
حشدَدذػػذَر از ظرَػػق ملػػررات شػػادخماه ادامػػي دادهػػد .حٍشػػػث
شُصخر ًا مطکي ا ةي غوٍان اةزار ةرا حصػٌُل کػردن افػزاَض
ملُاس اهری ًا حشدَدذذَر در ةخض گرماَض ه شرماَض ظػاًر
طدى اشج .مظارکج ًا دهلخ  -دػٍغ ةي ظٍر فزاَودى ا سٌػج
ذُظترد حٍشػث اهری ًا حشدَدذذَر ةيکارگرفخي م طٍهد .ه ًزاران
طٌر در ارهذا ه اَاالت مخطدى شُصخر ًا ةرؽ سمػ اَشاد کردىاهد.
شُاشج گذاران ًمچوُن از امهاهات دػٍد ،ةػرا ضماَػج از حٍشػػث
مطک اهری ًا حشدَدذذَر در حمام ةخض ًا اكخػػاد از سمکػي
ةيکارگُر زَصج شٍدجًا ه هشاَل هلکُث ةرك در هاهگان ضملههلل
غمٍم ه حٍشػث زَرشادج ًا ضماَخ مرحتط اشخفادى م کوود.

گزارش هضػُج سٌاه اهری ًا حشدَدذذَرَ -افخيًا ککُد

شُاشجگذاران ةي ظٍر غمدى ةر ةخض ةرؽ حمرکز کردىاهػد .دهرهمػا
فػک هُز ةرمت وا ًمُن گراَض طهل گرفخي اشج .درَد حضػمُو َػا
اؼآ ح ( )FITه شتد حشدَدذذَر اشخاهدارد َا آرذ اس ( )RPSةي غوٍان
راَز حرَن شازهکارًا شُاشخ ةػاك ماهػدىاهػد .شُاشػجًػا درَػد
حضمُو در  105مرسع ذَػالح کظٍر َا اشخاه /اَالخ ةػي حػػٍَب
رشُدى اشج .مػر حوٌا کظٍر ةٍد کي ةا آماز ظرح درَد حضمُو در
شعص مک ةي اَن سمع افزهدى طد .شاَر شُاشجگذاران هُز  -ةػيهَػژى
در ارهذا  -هفق رههد ادُر ةي ةٌتٍد شُاشج ًا مٍسٍد ادامػي دادهػد.
شُاشجًا آرذ اس ةُظخر در شعص اشػخاه ه اَػالخ راَػز ًصػخود.
آنًا در دشجکر  24کظٍر در شعص مک ه در  42اشخان/اَالج سار
ًصخود .ةا هسٍد اَن ،شُاشجًا مٍسٍد آرذػ اس در چوػدَن اَالػج
آمرَها ةا مخالفج ًاَ رهةرهشج .شُاشج ةرگزار مواكػي ةػي ظػٍر
رهةي افزاَظ در شراشر سٌان ةي کارگرفخي طدى اشج .دشػجکػر 60
کظٍر حا اةخػدا  2015مواكػػي ًػا اهػری حشدَدذػذَر را ةرگػزار
کردىاهد .شُاشجًا اهدازىگُر دالع َا غٍرحطصاب دالع در 45
کظٍر در سرَان اشج  .ه چود طهل از ضماَج مال ةرا حشدَدذذَرًا
هُز در حلرَتاً  126کظٍر هسٍد دارد.

رهاج کمخر هصتج ةي شُاشجًا ةخض ةرؽ حشدَدذذَر
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شوىدهای بازاش و صيعت

در شال  2014ةازار حمام فواهر ًا اهری حشدَدذذَر رطد کػرد ه در
اَن مُان ةرؽ ةاد ه دٍرطُد فخٍهلخاَُک از لطاظ ظرفُج افزهدىطدى
ذُظخاز ةٍدهد.

اىرژی زُهتتَدً :زُهتتَدً برای گرنا ،برق ،و حه وىق
حٍلُد زَصجگرما در  2014حلرَتاً ذاةػج ماهػد ه حوٌػا  1درغػد
هصتج ةي  2013افزاَض َافج .حرکُب ظرحًا زَصػجگرمػا حػا ضػد
زَاد مخواشب ةا موعلي مخفاهت ةاك ماهد؛ از حٍلُد ةا ملُاس ةزرگ در
غوػج گرفخػي (ةػرا مرػال ،در اَػاالت مخطػدى) حػا حػػداد زَػاد از
زَصجًاضرًا داهگ (ةرا مرال ،در چُن) .حٍلُد سٌاه زَصػجةػرؽ
هُز هزدَک ةي  6درغد افزاَض َافج؛ چُن ،ةرزَل ،ه یاذػن در ظرفُػج
افزهدىطدى ،ه اَاالت مخطدى ه آلمان در مُزان حٍلُد ،ذُظخاز ةٍدهد.
حٍلُد زَصجشٍدجًا ماَع در شال  2014ةػا  6درغػد افػزاَض ةػي
ةاالحرَن شعص دٍد حا ةي امرهز رشُد .اگرچي اَاالت مخطػدى ه ةرزَػل از
هظر ضشر حٍلُد ذُظخاز ةٍدهد ،اما آشُا ةي ظٍر هَژى هرخًا رطد ةاالَ را
حشرةي کرد .در مواظل کي ضٍاةط الزام ةػرا حرکُػب شػٍدجًػا ةػي
افزاَض حلاضا موشر طد ،شُاشجًا حأذُر مرتخ ةر ةازار زَصجشٍدجًا
گذاطخود؛ اما در غُن ضال ،حردَدًا مٍسػٍد در ةردػ از شُاشػجًػا
ةيهَژى در ارهذا ،اَاالت مخطدى ،ه اشخرالُا ،حأذُر موف ةر غوػج داطخود.
كُمج ًا ذاَُن هفج در هُمث دهم شال ،ةيهَژى ةر حٍلُد مٍاد اهلُي آذػار
مرتخ داطج ،اما گردش مال ةرد از کصب ه کارًا زَصجاهػری را
کاًض داد .در  2014الگٍ تجارت ًر ده هٍع شٍدج ماَع ه سامد حػا
ضدهد حرُُر کرد؛ ةي ظٍر کي شٌر كاةل حٍسٌ از دردى چٍب حٍلُد
آمرَها طمال ةي آشُا شرازَر ه از مُزان ًمُظگ ارشال ةي ةازارًا
ارهذاَ کاشخي طد .ةي غالهى شٌر زَصجشٍدجًاَ کي ةرا غادرات ةي
ارهذا حٌُي طدى ةٍدهد اهدک کاًض َافج؛ در غٍض ،ةازارًػا سدَػد
(ةي هَژى ةرا احاهٍل شٍدخ ) در مواظق دَگر حٍشػي َافج.

اىرژی زنِوگرناُی :با ششدی سههتٌ ،انا پَِستٌ
در شػػال  ،2014ضػػدهد  640مگػػاهات ظرفُػػج سدَػػد ةػػرؽ
زمُنگرماَ هارد مدار طد ه ظرفُج کل ةي  12/5گُگاهات رشػُد کػي
در مشمٍع در اَن شال  44حراهاتشاغج ةرؽ حٍلُػد کردهػد .ةُظػخرَن
شٌر از ظرفُج افزهدىطدة سدَد ةي کوُا ادخػاص داطج .اَن امر ،هظان
از افزاَض حأکُد ةر اشخفادى از اهری زمُنگرماَ در طرؽ آفرَلػا دارد.
ًمچوػػُن ضػػدهد  1/1گُگػػاهات-ضرارحػػ ( )GWthهُػػز ةػػي ظرفُػػج
زمُنگرماَ ةا اشخفادة مصخلُر (گرما) اضافي طد ه ظرفُج کل ةي 20/4
گُگاهات-ضرارح رشُد کي در مشمٍع در اَن شال ضػدهد  263ذخػایهل
(مػادل  43حراهاتشاغج) گرما حٍلُد کردهد .در ظٍل ذوز شال گذطػخي،
کل ظرفُج ةرؽ ةا هرخ مخٍشط شالُاهي  3/6درغد ه ظرفُػج گرمػا ةػا
هرخ مخٍشط  5/6درغد رطد کردى اشج .غوػج زمُنگرماَ در زمُوث
حٍشػث ذرهیى ًا ًمچوان ةا مخاظرات سد رهةره اشج .در ضال ضاضػر،
حالشًا چود ساهتيا ةرا کاًض اَن گٍهي مخاظرات در کظػٍرًا
حٍشػيَافخي ه در ضال حٍشػي در دشج اهشام اشج.
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برقسبی :هيَز بزشگتر از ههتاُان
در شال  2014هزدَک ةي  34گُگاهات ظرفُج سدَد ةػرؽآةػ
راىاهداز طد ه ةي اَن حرحُب مشمٍع ظرفُج سٌاه ةػي ضػدهد 1055
گُگاهات رشُد .اَن هُرهگاىًا در اَن شال ره ًر رفخػي ،حلرَتػاً 3600
حراهات شاغج ةرؽ حٍلُد کردهد .چُن ةا  22گُگاهات حػاکوٍن ةُظػخرَن
مُزان هػب را داطخي اشج .در ةرزَل ،کاهادا ،حرکُيً ،ود ،ه رهشػُي هُػز
ملادَر كاةل حٍسٌ ةي ظرفُج افزهدى طد .غوػج ةرؽآة ةي هٍآهر در
ةٌتٍد ةُض از ذُضِ اهػعاؼذذَر  ،کاراَ  ،ه كاةکُج اظمُوان حأشُصػات
ادامي داد .حلاضا ةرا ةازدً ةُظخر ه ًزَويًا حٍلُد کمخر ،موشػر ةػي
شادج هاضدًا حٍلُػد ةزرگخػر ،از سمکػي ةردػ حػٍرةُنًػا 500
مگاهاح طدى اشػج .ةػي غػالهى ،حلاضػا كاةػل حػٍسٌ ةػرا هٍشػاز
هُرهگاى ًا مٍسٍد هسػٍد دارد؛ حػا ًػر ةػازدً حٍلُػد ه ًػر غمکهػرد
زَصجمطُع آنًا در رهَارهَ ةا الزامات ملررات سدَد ةٌتػٍد َاةػد.
س

ًمچوُن َه از هٍآهر ًا مٌر در زمُوث ةرؽآة غتارت اشج از فواهر
شرغج مخرُر ةرا هُرهگاىًا حکمتي ذدُرىا ِ حازىاضداث َا هٍشاز طػدى،
کي ةي َهپارچگ ةُظخر مواةع حشدَدذذَر مخرُر کمک م کود.

اىرژی اقِاىَسی :با ششدی نالُم ،انا انِدواشکييدً
در شال  ،2014ظرفُج اهری اكُاهٍش  ،کي امکب طامل ةػرؽ
کشَن ی (سذر ه مد ) اشػج ،در ضػدهد  530مگػاهات ةػاك ماهػد ه
حلرَتاً ًمث شُصخرًا هػبطدة سدَد ،ةي حػتُر ذرهیىًا ذػاَکٍت
َا هماَظ ةٍدهد .ده طرکج ةزرگ حٍشػث اهری امٍاج در اَن شال ةػا
مظهالت ةزرگ رهةره طدهد .اهشمن اهری اكُاهٍش ارهذا ًر ةا ًدؼ
گردًر آهردن ذَوفػان ةرا ضل مصػلکي ه ًمهػار در زمُوػث اهػری
اكُاهٍش در اَن شال حأشُس گردَدً .مچوُن حٍشػػث فوػاهر ًػا در
آزماَضًا مُداه مخػدد ادامي َافج ،کي حا ةي امرهز از مُان آنًا،
حشٌُزات اهری کظود ه امٍاج ةُظخرَن ذُظرفج را داطخياهد.

خَششِدی فتَولتاُِک :گهترش سرُع بٌ بازاشهای جدُد
اکوٍن دٍرطُد فخٍهلخاَُک اَفا هلظ اشاش را در حٍلُد ةرؽ
ةرد از کظٍرًا آماز کردى اشج .کاًض شرَع ًزَويًا مٍسب طدى حػا
ةرؽ دٍرطُد فخٍهلخاَُک  -ة آن کي ًُچ َاراهيا ةي آن حػکق گُػرد
 ةخٍاهد در حػداد ره ةػي افزاَظػ از هلػاط سٌػان ،از لطػاظ كُمػج ،ةػاشٍدجًا فصُک ركاةج کود .در شال  ،2014دٍرطػُد فخٍهلخاَُػک
رکٍرد رطد دَگر از دٍد ةر سا گذاطج ،ه ةػا ضػدهد  40گُگػاهات
ظرفُج سدَد هػبطدى ،مشمٍع ظرفُج سٌاه آن ةػي  144گُگػاهات
رشُد.
غمدة ظرفُج افزهدى طدى ةي چُن ،یاذػن ،ه اَػاالت مخطػدى ادخػػاص
داطج .ةا هسٍد اَن ،گصخرش مهاه هػب ظرفُػج سدَػد ،ةػا رطػد
شرَػ کي آمرَها الحُن طاًد ةٍد ،ظرفُج ًا سدَد كاةل حػٍسٌ
کي در چودَن کظٍر آفرَلاَ هػب طد ،ه ةازارًػا سدَػد در ضػال
طهل گُر در داهرمُاهي ،ادامي َافج .اگرچي اهدازة ةازارًػا ارهذػاَ
ةرا شٍمُن شال مخٍال کاًض َافػج ،امػا ارهذػا ه ةػيهَػژى آلمػان،
ًمچوان از لطاظ مشمٍع ظرفُج دٍرطُد فخٍهلخاَُک هػػبطػدى ه
شٌر اَن فواهر در حأمُن ةرؽ ذُظخازهد.
ةي لعف اَن ةازار سٌاه كدرحمود ،ةازَاة آماز طدى از شال  2013در
غوػج دٍرطُد فخٍهلخاَُک ،در  2014هُز ادامي َافػجً .رچوػد از
شُل هرطهصخگ ًا چود شال ادُر حا ضد زَاد کاشخي طد ،اما ادمام
در مُان حٍلُدکوودگان ًمچوان ادامي َافج .ةي غالهى ،ةػرا ةػرآهردن
حلاضا ره ةي افراَض مٍسٍد ،حػداد دط سدَد حٍلُد شکٍل ه غفطي
در هلاط مخخکف سٌان راىاهداز َا ظرح اضداث آن اغالم طد.

برق حراشتی خَششـِدی نتهرکـز ُـا سـیاسپـی (:)CSP
نتيَع شدن فياوشیها و کاشبردها
ةازار ش اسذ ةي اهدازة شاَر فوػاهر ًػا اهػری حشدَدذػذید ِرِ دَگػر
حرتُج طدى هُصج .ةا اَن ضال ،اَن ةخض ةي رطد اشخٍار هزدَک ةي َػک
دًيا دٍَض ادامي داد ه مشمٍع ظرفُج سٌاه آن ةا  24درغد رطد
ةي  4/4گُگاهات رشُد .اگرچػي هُرهگػاىًػا شػٌمٍ دعػ ًمچوػان
ةُظخرَن شٌر از ظرفُج مٍسٍد را ازآنِ دٍد کردىاهد ،اما شال  2014از
لطاظ حوٍع ةخظ ةي فواهر ًا در ضال ةٌرىةردار كاةل حٍسي ةٍد .در
اَن شال ،ةزرگخرَن هُرهگاىًا «فرنل» ه «درَافجکوودة مرکػز » هارد
مدار طدهد.
در شال  ،2014حوٌا اَاالت مخطدى ه ًود هُرهگاىًا شػ اسذػ را ةػي
طتهث دٍد افزهدهد .ةا هسٍد اَن ،فػالُجًا مرحتط ةا اَن هٍع هُرهگاىًا
در ةصُار از مواظق ادامي َافج؛ از سمکي در آفرَلا سوٍة ه مػراکض
کي فػالحرَن ةازار را در زمُوث ظراض ه شادج داطػخود .اشػپاهُا هُػز از
لطاظ ظرفُج هػبطدة مٍسٍدً ،مچوان ذُظخاز سٌان ةاك ماهد.

رکٍد در ةازار اشپاهُا ه ذُضةُو طُب موف در ةػازار اَػاالت مخطػدى
ذس از َک شال ةصُار مٍفق ،ةي ادمام ةُظخر در غوػج دامػن زد .ةػا
هسٍد اَنً ،زَوي ًا ةي هَژى در کمرةود دٍرطُد سٌان ره ةي کػاًض
اشج ،اهٍاع فواهر ًا در ضال حٍشػياهد ه ذدُرة اهری گرمػاَ ()TES
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#

88
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#

-

44
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#

-

86
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#
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63
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 8دادًٍاِی کٌ ظرفّج را گزارش نیکييد ،نرةُط ةٌ آغاز ٍ 2555صخيد .شاِر دادًٍاٍ ،هچُن دادًٍای شرناٌِگذاری ه حُلّد زِصجشُخجٍا ،کل شاال را پُطاض نایدٍياد .اغاداد،
حلرِتی ه ةر اشاس ةَخرِو اظالغات نُجُد ٍصخيد.
 2دادًٍاِی کٌ شرناٌِگذاری را گزارش نیکييد ،از حأنّو نالی اىرژیٍای ىُ ةلُنترگ ةُدً ه پرهژًٍاِی را کٌ طانل نیطُد غتارحيد از 0حهانی پرهژًٍای ةرق ةادی ،زنّوگرناِی ه زِصجحاُدة
ةزرگخر از  8نگاهات؛ حهانی پرهژٍای ةرقآةی ةّو  8حا  45نگاهات؛ حهانی پرهژًٍای ةرق خُرطّدی ،کٌ پرهژًٍای کُچکخر از  8نگاهات ةٌ غُرت جداگاىٌ ةرآهرد ه زِر غياُان پارهژًٍاای
کُچکنلّاس ِا ظرفّج پراکيدة کُچک لداظ طدًاىد؛ حهانی پرهژًٍای اىرژی اكّاىُشی؛ ه حهانی پرهژًٍای زِصجشُخج ةا ظرفّج حُلّد شاالىٌ  8نّلُّن لّخر ِا ةّظخر.
 3جیاسآر  ،2585نجهُع ظرفّج جَاىی ةرق آةی در پاِان  2583را  8555گّگاهات گزارش کردً ةُد؛ اِو دادً شپسحر اغالح طد .دادًٍای ةرقآةای ،ظرفّاج ىّرهگااًٍاای حلهتاٌ
ذخّرًای را طانل ىهیطُد.
 5دادًٍای نرةُط ةٌ ظرفّج آبگرم خُرطّدی فلط کلکخُرٍای خُرطّدی را درةرنیگّرد .غدد نرةُط ةٌ ِ 2585ک حخهّو اهلٌّ اشج.
 4دادًٍای نرةُط ةٌ ةرگزاری نياكػٌ /نياكػٌ ركاةخی غهُنی ،حػداد کظُرٍاِی را ىظان نیدٍد کٌ در ٍر زنان حا شال نُرد ىظر  -ه ىٌ لزهناا در آن شاال  -نياكػاٌٍااِی را ةرگازار
کردًاىد.
 6شّاشجٍای نرةُط ةٌ زِصجشُخجٍاٍ ،م شّاشجٍاِی کٌ در شخُن ضُاةط اجتاری/الزانی زِصجشُخجٍا در جدهل ( 3شّاشاجٍاای خهااِخی اىارژی حجدِدپاذِر) آنادً ،ه ٍام
آنٍاِی کٌ در جدهل نرجع آر( )R18( 85ضُاةط الزانی نلی ه اِالخی/اشخاىی حرکّب زِصجشُخجٍا) آندً ،را طانل نیطُد.
توجي :حهانی نلادِر ةٌ شهج اغداد غدّح گرد طدًاىد ةٌ غّر از اغداد کُچکخر از  84ه زِصجشُخجٍا کٌ ةا ِک ركم اغظار گرد طدًاىد .دادًٍای شّاشخی ةارای  2585طاانل ٍهاث
کظُرٍاِی اشج کٌ حا اةخدای  2584نُرد ارزِاةی كرار گرفخٌاىد.

گزارش هضػّج جَاىی اىرژیٍای حجدِدپذِرِ -افخٌٍای کلّدی

کظُرٍای دارای اٍداف شّاشخی
اِالجٍا/اشخانٍا/کظُرٍای دارای شّاشجٍای
خرِد حضهّيی (افآیحی)
اِالجٍا/اشخانٍا/کظُرٍای دارای شّاشجٍای
شَهٌّای /شتد حجدِدپذِر اشخاىدارد (آرپیاس)
کظُرٍای دارای شّاشجٍای
4
ةرگزاری نياكػٌ /نياكػث ركاةخی غهُنی
کظُرٍای دارای ضُاةط اجتاری/الزانی ةرای گرناِض
اِالجٍا/اشخانٍا/کظُرٍای دارای ضُاةط الزانی ةرای
6
زِصجشُخجٍا

#

55

855

 072

6
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شرناٌِگذاری در ةرق ه شُخجٍاای حجدِدپاذِر
(ةدهن لداظ ةرقآةی ةزرگخر از  45نگاهات)
شرناٌِگذاری در ةرق ه شُخجٍاای حجدِدپاذِر
بوروهدی 
8
ةٌ ازای ٍر هاخد حُلّد ىاخالع داخلی
کویا 
ظرفّج ةرق زنّوگرناِی
چین 
ظرفّج ةرقآةی
چین 

چین 

ظرفّج خُرطّدی فخُهلخاِّک

ایاالتمتحدى 

ظرفّج شیاسپی

ظرفّج ةرق ةادی

ظرفّج گرناِض آب خُرطّدی

چین 

2

چین 

ایاالتمتحدى 

حُلّد زِصجدِزل

ایاالتمتحدى 

حُلّد احاىُل شُخخی

4

2

2

5

اِاالت نخددً

ژاپو

ةرِخاىّا

آلهان

کيّا

ٍيدهراس

اردن

ارهگُئٌ

حرکٌّ

اىدهىزی

فّلّپّو

اِخالّا

اِاالت نخددً

ةرِخاىّا

آلهان

اِاالت نخددً

ةرزِل

ٍيد

آلهان

اىدهىزی

آرژاىخّو

ةرزِل

کاىادا

ٍيد

-

ژاپو

آلهان

حرکٌّ

ةرزِل
ةرزِل

ةرزِل
چّو

حرکٌّ
-

ٍيد

کاىادا

ٍيد
-

آلهان

حاِليد

مجموعظرفیتیاتولیدتاپایان 4102
0

4

2

2

5

برق 
ةرق حجدِدپذِر (طانل ةرقآةی)

آلهان

داهمارک 

آلهان

شُئد

اشپاىّا

پرحغال

ایاالتمتحدى 

آلهان

چّو

ةرزِل

ژاپو

چین 

ةرزِل

چین 

ةرق حجدِدپذِر (غّر از ةرقآةی)
شراىث ظرفّج ةرق حجدِدپذِر (در نّان
ةّصج کظُر ىخصج ،غّر از ةرقآةی)3
حُلّد زِصجةرق

ایاالتمتحدى 

ظرفّج ةرق زنّوگرناِی

ظرفّج ةرقآةی

چین 

اِاالت نخددً

ةرزِل

اشپاىّا  /اِخالّا

ژاپو ٍ /يد

5

5

چین 

حُلّد ةرقآةی
ةرق خرارحی خُرطّدی نخهرکز (شیاسپی) اسپاهیا 
آلمان 
ظرفّج خُرطّدی فخُهلخاِّک
شراىث ظرفّج خُرطّدی فخُهلخاِّک

آلمان 

شراىث ظرفّج ةرق ةادی

داهمارک 

چین 

ظرفّج ةرق ةادی

اِاالت نخددً

فّلّپّو

آلهان

اىدهىزی

نکزِک

کاىادا

ىُّزِليد

اِاالت نخددً

کاىادا

اِاالت نخددً

ٍيد

انارات نخددً غرةی

الجزاِر

اِخالّا

ةلژِک

ُِىان

جهَُری چک

آلهان

اشپاىّا

ةرزِل
چّو

اِاالت نخددً

شُئد

کاىادا

ژاپو

آلهان

اِاالت نخددً

اِخالّا

اشپاىّا

رهشٌّ
رهشٌّ

اِاالت نخددً

ٍيد

اِرليد

گرما
2

چین 

ظرفّج کلکخُرٍای آبگرم خُرطّدی
شراىثظرفّجکلکخُرٍایآبگرمخُرطّدی 2قبرس 
ظرفّج گرناِض زنّوگرناِی

4

شراىث ظرفّج گرناِض زنّوگرناِی

4

چین 

ایسلود 

اِاالت نخددً

آلهان

حرکٌّ

ژاپو

اشخرالّا

ىُّزِليد

اشرائّل
نجارشخان

حرکٌّ

ةارةادهس

اِصليد
حرکٌّ

ةرزِل
ُِىان

ٍيد

ژاپو

8کظُرٍای در ىظر گرفخٌ طدً حيَا طانل آىَاِی اشج کٌ حُشط حأنّو نالی اىرژی ٍای ىُ ةلُنترگ ( ) BNEFپُطض دادً طدً اىد ،حُلّد ىاخالع داخلی (ةٌ كّهج خرِدار) ه دادًٍای جهػّج ىّاز
نرةُط ةٌ ٍ 2583صخيد ،ه نرجع ٍهث آنٍا ةاىک جَاىی اشج .دادًٍای حأنّو نالی اىرژیٍای ىُ ةلُنترگ اِو نُارد را طانل نیطُد 0حهانی پرهژًٍای ةرق ةادی ،زنّوگرنااِی ه زِصاجحاُدة
ةزرگخر از  8نگاهات؛ حهانی پرهژٍای ةرقآةی ةّو  8حا  45نگاهات؛ حهانی پرهژًٍای ةرق خُرطّدی ،کٌ پرهژًٍای کُچکخر از  8نگاهات ةٌ غُرت جداگاىاٌ ةارآهرد ه زِار غياُان پارهژًٍاای
کُچکنلّاس ِا ظرفّج پراکيدة کُچک لداظ طدًاىد؛ حهانی پرهژًٍای اىرژی اكّاىُشی؛ ه حهانی پرهژًٍای زِصجشُخج ةا ظرفّج حُلّد شاالىٌ  8نّلُّن لّخر ِا ةّظخر.
 2رحتٌةيدی کلکخُرٍای خُرطّدی (گرناِض) نرةُط ةٌ  2583ه فلط ةر اشاس ظرفّج کلکخُرٍای آبگرم (طّظٌدار ِا ةدهن طّظٌ) اشج؛ در غُرحی کٌ کلکخُرٍای ٍُاگرم ىّاز لدااظ طاُد ،حرحّاب
ظرفّج افزهدًطدً حغّّر پّدا کردً ،اِاالت نخددً ةٌ جای جاِگاً طظم ،ةا اخخالفی ىاچّز ةاالحر از آلهان كرار نیگّرد .انا حرحّب کظُرٍای ةرحر را از ىظر نجهُع ِا شراىث ظرفّج حغّّر ىهیدٍد.
 3رحتٌةيدی کظُرٍا از ىظر شراىث ظرفّج ةرق حجدِدپذِر ،فلط آنٍاِی را لداظ نیکيد کٌ در زنرة ةّصج کظُر ةرحر جَان از ىظر نجهُع ظرفّج ةرق حجدِدپذِر ىػب طدً  -غّر از ةرقآةی ٍ -صاخيد .چياد
کظُر دِگر از جهلٌ احرِض ،فيالىد ،اِرليد ه ىُّزِليد ىّز شعح ةاالِی از شراىث ظرفّج ةرق حجدِدپذِر غّرآةی را دارا ٍصخيد کٌ در اِو نّان اِصليد در ةّو ٍهث کظُرٍا پّظخاز اشج.
 5رحتٌةيدی کظُرٍا از ىظر ظرفّج ه حُلّد ةرقآةی ةا ِکدِگر نخفاهت اشج ،زِرا در ةرخی از کظُرٍا حأنّو ةار پاٌِ ةٌ ةرقآةی نخکی اشج ،در خالی کٌ در ةرخی دِگر ةّضحر ةرای حأنّو اهج ةار
از ةرقآةی اشخفادً نیطُد.
 4ةدهن لداظ کردن پهپٍای گرناِی.
توجي :اکثر رحتٌ ةيدیٍا ةر اشاس نلادِر نعلق شرناٌِ گذاری ،ظرفّج ِا نّزان حُلّد ةرقِ ،ا حُلّد زِصج شُخج ٍا ٍصخيد؛ اگر رحتٌ ةيدیٍا ةر اشاس شراىٌ ،حُلّد ىاخالع نلیِ ،ا نػّارٍاای دِگار اىجاام
طُد ،اِو حرحّب در ةصّاری از نُارد نخفاهت خُاٍد ةُد (ٍهاىيد آنچٌ در نُرد رحتٌةيدی شراىث ظرفّج ةرق حجدِدپذِر ،خُرطّدی فخُهلخاِّک ،ةادی ه کلکخُرٍای آبگرم خُرطّدی نظاٍدً نیطُد).
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گرماٍض ه شرماٍض حرارتی وٌرطیَ :ر رطی :شیرٍ تیر
بازارها ج :ٍ:ه رط :آهصتيتر بازارها تثبَتط:ى
کاٍغ ظصؼج گعخصش فياهریٍای خصارحی رُرػّسی ،ةّؼخص ةٌ دلّل
ػّب نيفی ةازارٍای ارهپا ه چّو ادانٌ ِافج .حلا پاِلان  ،2014نجهلُع
عصفّج کلکخُرٍاِی آبگصم رُرػّسی ةٌ خسهد  406گّگاهات-خصارحی
رظّس (ةٌ کلکخُرٍای ٍُاگصم رُرػّسی ىّض  2گّگاهات-خصارحلی دِگلص
افضهدً ػس) کٌ حلصِتاً  341حصاهاتظاؼج گصنا در ظال حُلّس نلیکييلس.
دِگص ةار  50درؾس از ةازار کلکخُرٍای آبگصم رُرػلّسی ةلٌ چلّو
ارخؿاص ِافج .حصکٌّ ،ةصزِ ٍ ،يس ،ه آلهلان در ردًٍلای ةؽلس كلصار
گصفخيس .گصاِغ نُجُد ةٌ ظّعخمٍلای آبگلصم ةضرگخلص ،ةلٌ نيغلُر
اظخفادً در ٍخ ٍا ،نسارسِ ،ا ظاِص نجهُؼٌٍای ةضرگ ،ادانٌ ِافج .ةٌ
ؼالهً حهاِ ةٌ اظخفادً از کلکخُرٍای پّؼصفخٌ ،ةٌ نيغُر ظّعخم ٍلای
گصناِغ ندلٌ ای ،ظصناِغ رُرػّسی ،ه کارةصدٍای ؾيؽخی ،افضاِغ
پّسا کصد؛ اگصچٌ ةاِس گفج کٌ ظّعخم ٍای پّؼصفخٌ كعهج کُچکی از
ةازار جَاىی را در ارخّار دارىس.
در پاظذ ةٌ رػس كسرحهيس ةازار ةزغ راىگی در ةعّاری از ىلاط آظّا،
ةزغٍاِی از آفصِلا ،ه آنصِکای الحّو ،نّضان فصهش ه حؽساد کاىالٍای
حُزِػ افضاِغ ِافج .در نلاة  2014 ،ظال ظلزخی ةلصای ؾليؽج در
ارهپا ةُد؛ ةٌ طُری کٌ ادغام ةّو ػصکج ٍای ارهپاِی ٍهچيلان ادانلٌ
ِافج .انا ؾيؽج چّو ةا اِيکٌ ةٌ دلّ حلاضای ضؽّفحلص ىعلتج ةلٌ
ظال ٍای كت دچار نؼک ػس ،پّؼخازی ةليسنست رُد را خفظ کصد.
برق باد ر ارزانترٍن گزٍوي برا تٌلَ :برق ج:ٍ:
پّؼصفج ةازار جَاىی ةصق ةادی در  2014ادانٌ ِافج ه ةا ذتج
ِللر رکللُرد ه افللضهدً ػللسن  51گّگللاهات  -ةللّغ از ٍللص فيللاهری
حجسِسپشِص دِگصی  -نجهُع عصفّج ىؿب ػسً حا پاِان ظال ةٌ 340
گّگاهات رظّس .از اِو نّضان ،خسهد  1/4گّگلاهات دهر از ظلاخ ةلٌ
ػتکٌ افضهدً ػس حا نجهُع عصفّج ةصق ةادی فصاظاخلی در جَان ةلٌ
ةّغ از  5/5گّگاهات افضاِغ ِاةس.

اىصژی ةادی در حؽساد ره ةٌ افضاِؼی از ىلاط دىّا ،کمٍضِيٌحصِو گضِيٌ
ةصای حُلّس ةصق جسِس اظج .عَُر ةازارٍای جسِس در آفصِلا ،آظلّا ،ه
آنصِکای الحّو ،ادانٌ ِافج .آظّا ةٌ پّؼخازی چّو ،ةصای ٍفخهّو ظال
نخُالی ةضرگ خصِو ةازار جَان ةُد ه از خّد نجهُع عصفّج ىؿبػلسً
ىّض از ارهپا پّؼی گصفج .ةا اِو ٍهٌ انا ،اِاالت نخدلسً از ىغلص نّلضان
ةصق ةادی حُلّس ػسً از ظاِص کؼُرٍا جلُحص ةُد .ةصق ةادی در چيسِو
کؼُر ،از جهلٌ داىهارک ،ىّکاراگُئلٌ ،پصحللال ،ه اظلیاىّا ،ةلّغ از 20
درؾس از حلاضای اىصژی الکخصِکی را حأنّو کصد .پط از چيلسِو ظلال
کار در هضؽّج ةدصاىی ،ةعّاری از ظازىسگان حُرةّو ةٌ هضؽّج ؼادی
ةصگؼخيس؛ ةٌ طُری کٌ ٍهلث دً ػلصکج اهل حُلّسکييلسً ،رکُردٍلای
پّؼّو نّضان ىؿب رُد را ػکعخيس .حکان طصاخی حُرةّو ٍلای رهی
رؼکی ه فصاظاخلی ادانٌ ِافج حا اكخؿلاد اىلصژی ةلادی در ندلسهدة
هظّػحصی از رژِمٍای ةادی ه ػصاِط ةَصًةصداری ةَتُد ِاةس.

جرٍانها شرماٍيگذار

گضارش هضؽّج جَاىی اىصژیٍای حجسِسپشِصِ -افخٌٍای کلّسی

افزاٍض شرماٍيگذار جًاه در تمام مواطق
ظصناٌِ گشاری جسِس جَاىی در ةصق ه ظُرج ٍای حجسِسپشِص (ةلسهن
لداظ کصدن ةصقآةی ةضرگخص از  50نگاهات) ةا  14درؾس رػس ىعلتج
ةللٌ  2013ةللٌ  240/2نّلّللارد دالر رظللّس .ةللا درىغللص گللصفخو
ظصناٌِگشاریٍای گضارشىؼسً در پصهژًٍای ةصقآةلی ةضرگخلص از 50
نگللاهات ،نجهللُع ظللصناٌِگللشاری جسِللس در ةللصق ه ظللُرجٍللای
حجسِسپشِص ةٌ خساك  301نّلّارد دالر رظّس .حجسِسپشِصٍا از لدلاظ
ظصناٌِ گشاری رالؽ در افضاِغ عصفّج ةلصق ،ةلصای پيجهلّو ظلال
نخُالی ظُرجٍای فعّلی را پؼج ظص گشاػخيس.
اِو افضاِغ ظصناٌِ گشاری کٌ ةصای اهلّو ةار در ظٌ ظال گشػلخٌ رخ
داد ،حا خسهدی نصةُط ةٌ افضاِغ ػسِس اخساث ىّصهگاًٍای رُرػّسی
در چّو ه ژاپو ،ه ٍهچيّو ذتج ظصناٌِگلشاری در پلصهژًٍلای ةلادی
فصاظاخلی در ارهپا ةُد .حهانی نياطق جَان در نلاِعٌ ةا ِ ،2013لر
افضاِغ ىعتی را حجصةٌ کصدىس .ظصناٌِگشاری در کؼلُرٍای در خلال
حُظؽٌ  3۶درؾس ىعتج ةلٌ ظلال گشػلخٌ ةّؼلخص ةلُد ه ةلٌ 131/3
نّلّارد دالر رظّس ه در کؼُرٍای حُظؽٌِافخٌ ةا  3درؾس افضاِغ ةلٌ
 135/6نّلّارد دالر رظّس .اکيُن ،ظصناٌِگشاری کؼلُرٍای در خلال
حُظؽٌ ةٌ ىضدِکخصِو نّضان رُد ةلصای پؼلج ظلص گشاػلخو نجهلُع
ظصناٌِگشاری اكخؿادٍای حُظؽٌِافخٌ رظّسً اظج.
چؼم گّصحصِو افضاِغ نّضان ظصناٌِ گشاری در چّو رخ داد کٌ حلصِتاً
دهظُم ظصناٌِ گشاری کؼلُرٍای در خلال حُظلؽٌ ،در خلُزة ةلصق ه
ظُرج ٍای حجسِسپشِص را ػان نلیػلُدٍ .ليلس ه ةصزِل ةّؼلخصِو
درؾس افضاِغ را ػاٍس ةُىس .دِگص کؼُرٍای ةصحص ؼتلارت ةُدىلس از0
اِاالت نخدسً ،ژاپو ،ةصِخاىّلا ه آلهلان .ظلصناٌِگلشاری در  201۴ةلٌ
ةازارٍای جسِس ةعط پّسا کصد؛ ةٌ طُری کلٌ ػلّلی ،اىلسهىضی ،کيّلا،
نکضِر ،آفصِلای جيُةی ،ه حصکٌّ ٍصِر ةلّغ از  1نّلّلارد دالر در
اىصژیٍای حجسِسپشِص ظصناٌِگشاری کصدىس.
از لداظ دالرٍای ارخؿاص ِافخٌ ،ةلصق رُرػلّسی ه ةلادی نَلمحلصِو
فياهریٍا ةُدىس ةٌ طُری کٌ ةّغ از  55درؾس از ظصناٌِگشاری جسِس
در ةصق ه ظُرجٍای حجسِسپشِص (ةسهن درىغص گصفخو هاخسٍای ةصقآةی
ةضرگخص از  50نگاهات) ةٌ ةصق رُرػّسی (ؼهسحاً رُرػّسی فخُهلخاِّر)
ه  3۶/5درؾس ةٌ ةصق ةادی ارخؿاص پّسا کصدٍ .ص دهی آنٍلا ىعلتج
ةٌ  2013ػاٍس افضاِغ چؼهگّصی ،ةٌ اِو ػصح ةُدىس 0ظلصناٌِگلشاری
در ةصق رُرػّسی  25درؾس افضاِغ ِافج ه ةلٌ  1۴6/5نّلّلارد دالر
رظّس ه ظصناٌِگشاری در ةصق ةادی ةا  11درؾس افلضاِغ ةلٌ ةلّغ از
 66/5نّلّارد دالر رظّس .در نجهُع ،در  ،201۴ةلّغ از ِلر چَلارم
ظصناٌِگشاریٍای جسِلس در اىلصژیٍلای حجسِسپلشِص ةلٌ پلصهژًٍلای
کُچرنلّاس (ةزؿُص رُرػّسی فخُهلخاِّر) ارخؿاص ِافج.
ظصناٌِگشاری در ةصق زنّوگصنلاِی  23درؾلس رػلس کلصد ه در اىلصژی
اكّاىُظیٍ ،صچيس ظطح پّؼّو آن ةعلّار پلاِّو ةلُد ،در اِلو ظلال 100
درؾس افضاِغ ِافج .دِگص حجسِسپلشِصٍا انلا ةلا کلاٍغ نُاجلٌ ةُدىلس؛
چيانکٌ ظصناٌِگشاری در زِعجظُرجٍا  5درؾس کلاٍغ ِافلج ه ةلٌ
کهخصِو نّضان رُد در  10ظلال ارّصرظلّس ،در زِعلجحلُدً ه اىلصژی از
پعهاىس ىّض  10درؾس کاٍغ داػج ،ه در ةصقآةیِ کُچرنلّاس ٍلم 14
درؾس پاِّو آنس.
ٍهث اىُاع ظصناٌِگشاریٍا ىعتج ةٌ  2013ػاٍس اكتال ةّؼخصی ةُدىس؛
از جهلٌ حأنّو نالی نتخيی ةلص داراِلی ةلصای پلصهژً ٍلای ةلا نلّلاس
ىّصهگاٍی ،کٌ ةزغ ؼهسًای از نجهُع ظصناٌِگشاریٍا را درةصگصفج.
ٍهچيّو ،در  201۴ده ةاىر حُظؽٌ ای جسِس در نّلان کؼلُرٍای در
خال حُظؽٌ حأظّط ػس 0ةاىر  100نّلّارد دالری «حُظؽث جسِس» کٌ
ةٌ هظّلث پيج کؼُر ةصِکط ،ه ةاىر «ظصناٌِ گشاری زِصظلارجٍلای
آظّاِی» کٌ ةٌ هظّلث  23کؼُر آظّاِی اِجاد ػس .گعخصش اةضارٍلای
جسِلس ظللصناٌِگللشاری در حجسِسپللشِصٍا ،ناىيللس اهراق كصضللث ظللتض،
ػصکجٍای ةازدً ،ه حأنّو نالی جهؽی ،طّف جسِسی از حأنّوکييسگان
ظصناٌِ را جشب ه ةٌ کاٍغ ٍضِيث ظصناٌِ ةصای حأنّو نالی پصهژًٍای
اىصژی حجسِسپشِص کهر کصدً اظج.
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اهییر هییا تی:ٍ:یییذٍر یرا ویی:ى بییرا
دشترش بي اهر

تأمَن و:مات ضرهر ه شٌدمو:
ةّغ از ِر نّلّارد ىفصِ ،ؽيی  15درؾس از جهؽّج دىّاٍ ،يلُز ةلٌ
ةصق دظخصظی ىسارىس .ظصحاظص آفصِلا ةا نجهُع عصفّج ىؿلب ػلسة
حلصِتاً  1۴4گّگاهات ،عصفّج حُلّس ةصق کهخصی از آلهلان دارد .ةلٌ
ؼالهً ،خسهد  2/6نّلّارد ىفص ةٌ ؾُرت ٍای پاکِ پزلج دظخصظلی
ىسارىس .فياهری ٍای اىصژی حجسِسپشِص پصاکيلسً ةلا حلأنّو رلسنات
اىصژی ضصهری ه ظُدنيس در نياطق دهر ه رهظخاِیِ در خال حُظلؽث
جَان ،ةٌ ةَتُد اِو اركام کهر نیکيي س .در اِو زنّيٌ ،فياهری ٍلای
حجسِسپشِص از طصِق ظّعخم ٍای راىگی نجضا ه ةا ةصق رظاىی ةٌ حؽساد
فضاِيسً ای از ػتکٌ ٍای کُچر ه ةعّار کُچر ،ىلغ ةضرگ ه ره ةٌ
رػسی را اِفا نی کييس؛ دلّ اِو انلص آن اظلج کلٌ حجسِسپلشِصٍا
ارزان حص ه راخج حص از گضِيٌ ٍای نصظُم ٍعخيس.

ؼالهً ةص گعخصش فضاِيسة فياهریٍای نخساهل نُجُد ناىيس ظّعخمٍای
رُرػّسی راىگی ،اِعخگاٍرٍای ةصقآةی (پّکُ) ،کلکخُرٍای خصارحلی
رُرػللّسی ه غّللصً ،در ظللال  201۴اىللُاع جسِللسی از حجَّللضات،
پّکللصًةيللسیٍللا ،ه کارةصدٍللا ةللٌ حکان ل رظللّسىس ،کللٌ ؼتارحيللس از0
حُرةّير ٍای ةادی (پّکُ) ظادً ه ارزان ةصای ةصقرظاىی ةٌ اِعخگاًٍای
ارحتاطات رادُِِی در نياطق دهرافخادً ،لُازم آةّاری نجَض ةلٌ اىلصژی
رُرػّسی ،ه دِجّخال ظازی رسنات جاىتی ه ىغلارحی؛ کلٌ نيجلص ةلٌ
رسنات پط از فصهش ةَخص ه کاٍغ كّهجٍلا نلیػلُد ه در ىخّجلٌ
ػصکجٍا ةٌ نؿصفکييسًٍای ةّؼخصی دظخصظی رُاٍيس داػج.
چيسِو ؼان نُجب افضاِغ خهاِج نلالی (دهلخلی ه رؿُؾلی) از
اىصژی ٍای حجسِسپشِص پصاکيسً ػسً اظج .از جهلث اِو ؼُان  ،آگاٍی
فضاِيسً ىعتج ةٌ اِو نعئلٌ اظج کٌ ظّعخم ٍای ةصق ه پزلج ه پلض
نجضا ،ةزؿُص از ىُع حجسِسپشِص ،نلصهن ةٌ ؾصفٌ حصِو گضِيلٌ ٍلای
نُجُد ةصای حأنّو رسنات اىصژی ه اِجاد نُكؽّلج ٍلای اكخؿلادی
جسِس ةصای راىُادً ٍا ه کعب ه کارٍا در نياطق دهرافخادً ٍعخيس.

ةياةصاِو ،حجسِسپشِصٍا ةٌ ؼياؾلص ضلصهری دظلخّاةی ةلٌ اٍلساف ه
ظّاظج ٍای ةصق رظاىی رهظخاِی ه پزج پاک در ةعّاری از کؼُرٍا
ةسل گؼخٌ اىس .پصه ِکی از ىزعخّو کؼُرٍاِی ةُد کلٌ نياكؿلٌای را
ةصای اىصژی حجسِسپشِص پصاکيسً حٌَّ ه اجصا کصد کٌ نيجص ةٌ اىؽلاد
كصاردادی در  201۴ػس .چيسِو کؼُر در  201۴ةصىانٌ ٍای جسِسی
را ةصای حُظؽث دظخصظی ةلٌ اىلصژی از طصِلق حجسِسپلشِصٍا آغلاز
کصدىس؛ از جهلٌ ػّلی ،نّاىهار ،ه ظصی الىکا کٌ حجسِسپشِصٍا را ةصای
دظخصظی ةٌ ةصق ارحلا دادىس .اکُادهر ،گُاحهاال ،ةيگالدش ،ه ٍيس ىّلض
ةصای ارحلاء پزج پاک دظج ةٌ اةخکارٍاِی زدىس.
ةعّاری از ؼُان ةّو الهللی در پّؼتصد دظخصظی ةٌ اىصژی ةٌ هظّلث
حجسِسپشِصٍا ،در  201۴ةٌ اِفای ىلغ پصدارخيس .اِو کار از طصِلق
اةخکارٍای ةّو الهللی ناىيلس اىلصژی پاِلسار ةلصای ٍهلٌ ( )SE4ALLه
ٍهچيّو ازطصِق ةصىانٌ ٍای دهلخی ده ه چيسجاىتلٌ ؾلُرت گصفلج.
نؤظعات نالی ه ةاىر ٍای حُظؽث چيسجاىتٌ ىّض در  201۴ةٌ حأنّو
نالی پصهژً ٍای اىصژی حجسِسپشِص ادانٌ دادىس .در کيار ؼُان ظيخی،
نؼارکج ٍلای دهلخلی -رؿُؾلی ه ظلازنان ٍلای نلصدم ىَلاد ىّلض
حجسِسپشِصٍای پصاکيسً را خهاِج نیکييس.
نؼارکج ةزغ رؿُؾی ،ةٌ دلّ افضاِغ آگاٍی از اِو نُضُع کٌ
نؼخصی ٍای کم درآنس رارج از ػتکٌ ،ةازار ره ةٌ رػلسی از کلاال ه
رسنات ٍعخيس ،در خال گعخصش اظلج .ظّعلخم ٍلای حجسِسپلشِص
پصاکيللسً در ظللال  201۴ةللٌ جللشب ظللصناٌِ از ظللصناٌِگللشاران
رِعر پشِص ،ةاىلر ٍلای حجلاری ،ػلصکج ٍلا ،ه ٍهچيلّو از نيلاةػ
غّصنصظُمحص ادانٌ دارد.
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اراٍ اهر ر
زهج مکمل اهر

ها تی:ٍ:یذٍر

ٍم افضاِی راؾی ةّو کاراِی اىصژی ه نياةػ اىصژی حجسِسپشِص ،از ٍص
ده دِسگاً فيی ه ظّاظلخی ،ه در ةزلغ ٍلای نخؽلسد از ظلارخهان ه
رسنات ةصكی حا خه ه ىل ه ؾيؽج ،هجُد دارد .اگصچٌ ػست اىصژی
(نّضان نؿصف اىصژی اهلٌّ ةٌ ازای ٍص هاخس از رصهجی اكخؿادی) در
ظطح جَاىی ه حلصِتا در ٍهث نياطق دىّا از  1660پّؼصفج داػلخٌ
اظج ،انا کهاکان نُكؽّج ٍای گعخصدً ای ةصای ةَتُد ة ّؼخص کلاراِی
اىصژی در حهام ةزغ ٍا ه کؼُرٍا هجُد دارد.

ؼُانلی کٌ ظّاظج ٍا از ةصای آن ٍا ةَتُد کاراِی را حؼُِق نی کييس،
ؼتارت اىس از 0ارحلاء انيّج اىصژی ،خهاِج از رػس اكخؿادی ه حؽسِ
حغّّصات اكلّهی .در کؼُرٍای فلّصحص ،افضاِغ کاراِی نی حُاىس حأنّو
رسنات اىصژی را ةصای کعاىی کٌ ةٌ آن دظخصظی ىسارىس ،آظلانحلص
کيس .ةصای رظّسن ةٌ چيّو اٍسافی ،حؽساد ره ةٌ افضاِؼی از کؼُرٍا
اٍساف ه ظّاظج ٍاِی را ةلصای ارحللاء کلاراِی ظلارخهان ٍلا ،للُازم
[راىگی ه اداری] ،هظاِ ىلّلٌ ه ؾياِػ احزاذ کصدًاىس.

در  ، 201۴در ٍهث ظطُح دهلخی اٍلسافی نؽلّو ػلس ه ةعلّاری از
کؼُرٍا ظّاظج ٍای جسِلس ِلا ةلٌ رهز ػلسً ای را ةلصای ىّل ةلٌ
اٍسافؼان در پّغ گصفخيس .طی ظال ٍای  2013ه  201۴حؽسادی از
نصاجػ ذی ؾالح ،نلضهنات اجصاِی ِا نؿُةٌ ٍلای حؼلُِلی را ةلصای
ةَتُد کاراِی اىلصژی ظلارخهان ٍلا حؿلُِب کصدىلس .اظلخاىساردٍا ه
ةصىانٌٍای ةصچعب گشاری ،نَم حصِو اةضار ةصای ارحلاء کاراِی لُازم ه
ظاِص ندؿُالت نؿصف کييسة اىصژی ٍعخيس ه  51کؼُر حلا ،201۴
چيللّو ةصىانللٌ ٍللاِی داػللخٌ اىللس .حللا پاِللان  ،2013در  ۴۴کؼللُر
اظخاىساردٍاِی ةصای نُحُرٍای الکخصِکی نلُرد اظلخفادً در ؾليؽج
نؽصفی ػسً ةُدٍ .هچيلّو حلا پاِلان  201۴اظلخاىساردٍای نؿلصف
ظُرج هظاِ ىللٌّ 40 ،درؾس از ةازار هظاِ ىللّث ظتر را پُػغ
دادىس.
حلا ةلٌ انللصهز ،ارحتلاط ىغلام نيللس کلم رىگلی ةللّو کلاراِی اىللصژی ه
حجسِسپشِصٍا در حسهِو ظّاظج ٍا هجُد داػخٌ اظج .ةا هجُد اِلو،
حؽساد اىسک انا در خال گعخصػی از ظّاظج ٍا ،ػلصهع ةلٌ در ىغلص
گصفخو حُأنان اِو ده انص کصدً اىس؛ ةزؿُص از طصِلق نؿلُةٌٍلای
حؼُِلی نصةُط ةٌ ظارخهان ه اٍساف ه نلصرات گعخصدة اكخؿادی.

گزارشده شاالهي در مٌرد تی:ٍ:یذٍرهار
دى شال برتر
گضارش هضلؽّج جَلاىی حجسِسپلشِصٍای رن( 21جلیاسآر) پّؼلصفجٍلای ؼغلّم ظلاالىٌ در ةازارٍلا،
چارچُب ٍای ظّاظخی ،ه ؾياِػ اىصژی حجسِسپشِص را ةٌ ؾُرت جَاىی نس ىغص كصار نیدٍسٍ .ص گضارش از
دادً ٍای رظهی ه غّصرظهی ةصای حَّث ةٌ رهزحصِو اطالؼات نُجُد اظخفادً نیکيس .هجُد دادًٍای نُذلق،
ةٌٍيگام ،ه ةٌرهز در نُرد اىصژیٍای حجسِسپشِص ضصهری اظج .زِصا از آنٍا ةصای پیرِضی رطلُط کللی
نصاجػ حؿهّمگّصىسً ،ىؼان دادن ىلغ فضاِيسًای کٌ حجسِسپشِصٍا در ةزغ اىصژی اِفا نیکييس ،ه ىهلاِغ
اِيکٌ گشار ةٌ اىصژیٍای حجسِسپشِص ِر هاكؽّج اظج ،اظخفادً نیگصدد.
در گضارش انعالِ هضؽّج جَاىی حجسِسپشِصٍا ،ةٌ  10ظال گضارش رن 21حُجٌ ػسً اظج .در طُل دٍث
گشػخٌ ،هظؽج ؼه ه ؼهق کار جیاسآر ٍهصاً ةا پُػغ نُضُؼی ه نيطلٌای ه غصةلالظلازی نجهُؼلث
دادًٍای آن ،گعخصش ِافخٌ اظج .جیاسآر ندؿُل جهػآهری اؾلُلی دادًٍلای ٍلضاران هاخلس دادًای،
اظخفادً از ؾسٍا ظيس ه ةصكصاری ارحتاط ةا نخزؿؿاىی از ظصاظص دىّا اظج .اِو گضارش از نجهُؼٌای چيس
ذِيفؽی ةا ةّغ از  500نخزؿؽ ةَصً نیةصد.
یس از  ۱۰شال ،ج اسآر جاٍگاى وٌد را بي عوٌان یرمراجعيترٍن گزارش دهَا در زمَوۀ بازار ،صیوعت
ه دهرهما شَاشت اهر

ها تی:ٍ:یذٍر تثبَت ردى اشت.

گضارش هضؽّج جَاىی اىصژیٍای حجسِسپشِصِ -افخٌٍای کلّسی
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دى شییال
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تی:ٍ:یذٍرها
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کشورهای دارای اهداف و سیاستهای انرژی تجدیدپذیر5112 ،

روند برنامههای سياستی
تعداد کشورهای دارای سياستهای انرژی تجدىدپذىر ،بر اساس نوع 3122 ،حا اةخدای 3122
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آنٍا جاری ةاصد.
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تعداد کشورهای دارای ضـوابط اجباری حملونقل
تجدىدپذىر ،بر اساس نوع 3122 ،حا اةخدای 3122
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کضُرٍای دارای
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صدًاىد.

تعداد کشورهای دارای ضـوابط اجباری گرماىش و سرماىش
تجدىدپذىر ،بر اساس نوع 3122 ،حا اةخدای 3122
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سهم کشورهای دارای سياستهای انرژی تجدىدپذىر بر اساس گروه درآمدی آنها 3114 ،حا اةخدای 3122
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تتدٍل تجدٍدپذٍرها ةي جرٍان غالب:
ٍافتيهای کلَـدی ةرای سَاستگذاران
شّاشجٍایخهاِخیدهلخیهركاةجپذِریرهةٌرطد ٍزِيدٌنددُر،
ةخػُصدرنُردةرقحُلّ ط ًازةادیهخُرطدّ یخُهلخاِّد،،
نيجرةٌپّظر جٍایاخّراىرژیٍایحج ِ پذِرهحغّّرطراِطةازار
ةٌىفعحُشػثآنٍاط ًاشج.شّاشجٍایآِي ًةاِ ةداىردرشةدٌ
رهى ٍاِیازكتّل0گصخرشاىرژیٍایحج ِ پذِرةٌکظُرٍایج ِ 
ةخػددُصکظددُرٍایدرخدداسحُشددػٌ،ىّددازةددٌارحلددایةازارٍدداه
زِرشاخجٍایکيُىیاىرژیةرایادغامط نةرقحج ِ پذِرٍهدراً
ةاشَهیةاال،ها زاِضةركیط نةخضٍایغّرةركی(ِػيیگرناِض،
شرناِض،هخهلهىلل)،پاشخرُی رغجٍاهچالضٍایج ِ ةاطي .

ٍهاىعُرکٌگزارشهضػّججَاىیحج ِ پذِرٍانصخي کردًاشدج،
حج ِ پذِرٍارهزةٌرهزىلضنَمحریرادرحأنّوخد ناتاىدرژی
ةراینردمدرشرحاشردىّااِفانیکيي .نَمحرِوچالض ػلیغتارت
اشجازحُشػثچارچُبٍایشّاشدخیالزمةدرایپّظدتردگدذارةدٌ
اىرژیٍایحج ِ پذِرحارشّ نةٌدشخرشیجَاىیهپاِ ارةٌاىرژی
ةرایٍهٌ.

سَاست های پاٍدار و پَشةَویپذٍری را کي میتٌاهود ةا محَط
در حال تغََر سازگار صٌهد تٌسعي دهَد.

ذتاتچارچُبٍایشّاشخیهكاةلپّضةّيیةُدنآنٍا،ةرایخهاِج
ازگصخرشپاِ ارحج ِ پذِرٍاالزماشج.غيػجاىرژیحج ِ پدذِر
ةرایجذبشرناٌِگذاری،شاخجظر ّجحُلّ ،حُشػث يداهریٍدای
ج ِ ،ها زاِضحػ ادنظاغلپاِ ارةٌپّضةّيیپذِریىّازدارد.
ةاهجُداِو،شّاشجٍاٍهچيّوةاِ درجٌایازاىػعافپذِریراٍدم
داطخٌةاطي حاةخُاىي خُدراةاپّظر جٍایپّضرهیةازارشازگاره
ازٍزِيٌٍایغّرضرهریغهُنیجلُگّریکيي .پرٍّدزازحغّّدرات
ىاگَاىیدرشّاشجٍاىّزاندریخّداحیاشدج.ةدراینرداسهارهىردی
ىاگَاىیشّاشجٍایخرِ حضهّيینیحُاى اذراتنيفیكاةلحُجَیةر
غيػجداطخٌةاط .
ةياةراِو،گذارةٌشّصخمٍایشّاشدخیج ِد ىّازنيد داىدضکاندل
ىصددتجةددٌحغّّ دراتپددّضرههزنددانکددا یةددرایغدديػججَددج
شازگارشازین سٍایکصبهکاراشج.

تٌاهاٍی تجدٍدپذٍرها در تأمَن ةرق در مقَـاس وسـَر را ةـي
هماٍش ةگذارٍد.

ةصّاریازکظُرٍایدرخاسحُشػٌ،ةرایا زاِضشرِعظر ّجٍدای
حُلّ اىرژیخُدزِر ظارى .آنٍاىاگزِرى حلاضدایرهةدٌرطد را
ةرآهردً،چالضٍایدشخرشیةٌاىدرژیرار دع،هحُشدػثاكخػدادی
خُِضراةارهرکيي .حػهّمگّرى گاىیکٌةاچيّو ظارٍاِیرهةدٌره
ٍصخي ،اغلدبىلدضكاةدلحُجدٌهپرشدرغخیراکدٌحج ِ پدذِرٍا
نیحُاىي داطخٌةاطي ،دشجکمنیگّرى .ادغامنُ قحج ِ پدذِرٍا
ةاشَهیةاالدرزِرشداخجٍداینُجدُدکظدُرٍاِیٍهچدُنچدّو،
داىهارک،پرحغاس،اشپاىّا،هاِداالتنخدد ًةدٌغيدُانىهُىدٌ،ىظدان
نیدٍ کٌحرکّبغدّح ياهریٍایاىرژیحج ِ پذِر،ةَتُدکاراِی
اىرژی،هن ِرِجٍُطهي نیحُاى نيتػینلرهنةٌغر ٌهكاةلاحکا
راةرایحأنّوةرقةٌارنغانآهرد.
ارحتددادداطددخوهآنددُخخوازچيددّونُ لّددجٍدداهحجددارةیةددرای
اغالحاِوةرداطجاطختاًکدٌةدارپاِدثةدرقىهدیحُاىد ةدٌهشدّلث
حرکّتیازنياةعحج ِ پذِرحأنّوطُدنَماشج.
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ةــرای ةًتــٌد ر اةــتپــذٍری هزٍوــيمحــٌرف فیــاٍی ناد هــي
اٍجاد کوَد.

ِاراىٌٍایجَاىیةرایشُخجٍای صدّلیهةدرقٍصدخٌای،غلّدرغم
حالشٍایاغالخیٍ،هچيانةاالشج.حخهدّوٍدا،ةصدخٌةدٌچردُىری
حػرِفهنداشتثِاراىٌ،ةازة۵۵۰نّلّارد(آژاىسةّوالهللیاىدرژی)
حا۵/6حرِلُّندالرآنرِکا(غي هقةّوالهللیپُس)رادرةرنیگّرد.

رط اىرژیٍایحج ِ پذِر(هپّظر جٍایةازدٍیاىرژی)ةخػدُص
درکظُرٍایدرخاسحُشػٌ،ةٌهشّلثِاراىٌٍایاخخػداصِا خدٌةدٌ
شُخجٍای صّلیهةرقٍصخٌایحػ ِلط ًاشجِ.اراىٌٍداكّهدج
اىرژیٍاینرشُمراةٌغُرتکاذبپاِّوىرٌندیدارىد کدٌاِدو
نصئلٌركاةجراةرایاىرژیٍایحج ِ پذِرشخجحرنیکي ٍ.هچيّو
كّهجٍایپاِّوکاذب،کاراِیاىدرژیهغدر ٌجدُِیراکدماٍهّدج
نیکي .
شاخخوِ ،ضایغادالىٌنیحُاى ةٌحخػّعةَّيٌحرنيداةعندالی،
که،ةٌحلُِجىُآهریٍاةرایپّظدر جدرحُشدػٌهةدٌکدارگّری
ياهریٍایاىرژیحج ِ پذِرهکاراِیاىرژینيجرطُد.خذفجَاىی
ِاراىٌٍایشُخجٍای صّلیهٍصخٌای،كّهجهاكػیحُلّ اىدرژیرا
دكّقحرىظانخُاٍ داد.
ضددرهریاشددجِاراىددٌٍدداةددٌشددهجگزِيددٌٍددایکدداراِیاىددرژیه
اىددرژیٍددایحج ِ پددذِرشددُقدادًطددُى ،درخددالیکددٌاکيددُن
ِاراىددٌٍددایاىددرژیهشددُخج،ةخػددُصدرکظددُرٍایدرخدداس
حُشػٌةرنػرفکيي ًٍانخهرکزط ًاى .

ةرق تجدٍدپذٍر :تفکر سَستمی اهرژی مٌرد هَاز است.

ةرایا دزاِضشدَمحُلّد ةدرقخُرطدّ یهةدادی-کدٌنداٍّخی
نخغّددردارىدد -ةاِدد اىددُاغیاز يدداهریٍددادرِدد،شّصددخم
اىػعافپذِرحأنّوةدرقدرکيدارٍدمةدٌکارگر خدٌطدُى .ةيداةراِو،
شّاشددجٍدداةاِ د ازظددرحٍدداِیکددٌحيَدداازِدد ،يدداهریخهاِددج
نددیکييدد ،ةددٌظددرحٍدداِیکددٌحرکّددبنخددُازىیاز يدداهریٍددای
گُىاگُنراخهاِجندیکييد ،حغّّدرىهاِيد  .شدازهکارٍایشّاشدخی
هحيظّهیةاِ 0طدتکٌٍدایةدرقاىػعدافپدذِرةّظدخریراخهاِدج
کيي ؛ن ِرِجدركصدهجحلاضداراةَتدُدةخظدي ؛هشّصدخمٍدای
ةرقنتخيدیةدراىدرژیحج ِ پدذِرراةداةخدضٍدایخهدلهىلدل،
شاخخهان،غيػج،هگرناِضهشرناِضادغامکيي .
نخػ ِانىّرهگاً ٍاهطتکثةرقىّزىلضنَهیدرن ِرِجحلاضاه
حُلّ ،درشّصخمٍایاىرژینتخيیةدرحج ِ پدذِرٍااِفداندیکييد .
ن ِرِجغياِع،شاناىٌٍایخهلهىلل،هنػارفخداىریدرشدهج
حلاضا،هٍهچيّوةٌکارگّرینجهُغٌٍدایحُلّد پراکيد ً،ىّازنيد 
شّاشجٍایاىرژینخفاهحیةرایخهاِجازند سٍدایکصدبهکدار
ج ِ اشج.ةرایرهاجِا خوشَمٍایةداالیحُلّد كاةدلند ِرِج
حج ِ پذِرٍا،الزماشجحا ياهریٍایج ِ یةٌکارگر خدٌطدُى ،
کٌاِوخُدىّازني مشوّقهایج ِد یةدرایةدٌخرکدجدرآهردن
شرناٌِگذاریدرزِرشاخجٍااشج.
شّاشددجگددذارانةاِدد ةدداگرداىيدد گانطددتکثةددرقةددٌغددالهة
نػرفکيي گانغه ةاىدرژی(ةدٌغيدُانىهُىدٌغدياِعاىدرژیةدر)
ةدرایحػرِدفشدازهکارٍایشّاشدخیهشداخخارٍایحيظّهدیج ِد 
ٍهکاریکيي .

حماٍــت از ة ــش گرمــاٍش و ســرماٍش تجدٍدپــذٍر را
افزاٍش دهَد.

گرناِضهشرناِضحلرِتاًىّهیازحلاضایجَاىیةرایاىرژیرادر
ةرنی گّرد.ةاهجُداِو،هكخیپایشّاشجٍاِیةٌنّاننیآِ کدٌ
حُشػٌهةٌ کارگّری ياهریراخهاِجنیکيي ،اِوةخضٍهچيدان
ةصّارغلب حرازةخضةرقحج ِ پذِراشج.
الزاندداتشدداخخهاىی(درٍددردهزنّيددثةَتددُدکدداراِیاىددرژیه
ةٌکارگّری ياهری ٍایحج ِ پذِر)ةرایا زاِضرهاج ياهریٍدای
گرناِضهشرناِضحج ِ پذِراٍ هّجدارى .غالهًةرشاخخهانٍا،
ةاِ الزاناحیىّزجَجادغاماىرژی ٍایحج ِ پذِردرشّصخمٍدای
گرناِضغيػخیهندلٌای هجُدداطخٌةاط .اِوالزاناتىٌحيَااز
حُشػثگرناِضحج ِ پذِر،ةلکٌازادغدامحُلّد ةدرقنخغّدرىّدز
خهاِجکردً،ةاغدکاٍض ظارنُجُدةرطتکثةرقنیطُد.
ةاحُجٌةٌشدَمةداالیگرنداازحلاضدایاىدرژیىَداِی،درکلّدث
شدددعُحدهلخدددی،شّاشدددج گدددذارانةاِدد ازحُشدددػثگرنددداِض
حج ِ پددذِرخهاِددجکييدد .حُشددػثةّظددخررهِکردٍددایادغددام
ةخض ٍدایگرنداِضهةدرقىّدزندی حُاىد درکداٍض ظدارةدر
طتکٌىلضداطخٌةاط .

دسترسی ةي تأمَن مـالی را در کضـٌرهای در حـال تٌسـعي
ةًتٌد ة ضَد.

درکظُرٍایدرخاسحُشػٌ،دشخرشیةدٌنيداةعندالی،درحدأنّو
پاِ ارهنخيُعاىدرژیىلظدینددُریدارد.ةداهجدُداىدرژیٍدای
حج ِ پذِر،ةصط حأنّواىرژیةٌحهانیگرهًٍاینػرفکيي ً،در
خاسحت ِلط نةٌِ،چالضرهزا زهنشّاشیهنالیه-ىٌِ،
چالض يی-اشج.اِوگصخرش،اغلبةٌدلّلکهتُدنيدداةعندالی
دردشددخرسٍ،زِيددٌٍددایةدداالیشددرناٌِگددذاریهةددینّلددی
شرناٌِگذاران،ةاند هدِجرهةٌرهنیطُد.

هجُددادًٍاینُذق،ةٌنُكع،هپُّشخٌةٌرهزطد ًةدرایپاِدٌرِدزی
ظرحٍایاىرژی،حػرِدفاٍد اف،ظراخدیهارزِداةینصدخهرحد اةّر
شّاشخی،هجذبشرناٌِگدذاریضدرهریاشدج.هضدػّجدادًٍدای
اىرژیحج ِ پذِر-ةٌهِژًدرةخضةرق-درشاسٍدایگذطدخٌةدٌ
ظُرچظهرّریةَتُدِا خٌاشج.ةااِوخاس،هجُد،دشخرسپذِریه
کّفّجدادًٍاةٌظُرخاصةرایاىرژیٍایحج ِ پدذِرپراکيد ً(از
كتّلگرناِضحج ِ پذِرن رن)ند هداشج.دادًٍایارحلاِا خدٌه
حرتّجط ًةرایدرکپخاىصدّلةدازار،حُشدػثشّاشدجٍدا،هجدذب
شرناٌِگذارانالزماشج.

شّاشجگذارانةاِ ةٌارحلاءهضػّجدادًٍدادرزنّيدثاىدرژیٍدای
حج ِ پذِرپراکي ًدرکظُرٍایدرخاسحُشػٌهدرزنّيثگرناِض
ه شرناِضحج ِ پذِر،حُجٌخاصداطخٌةاطي ؛چدراکدٌةدٌدلّدل
ظتّػجغّرنخهرکزاِوةخضٍاٍ،ردهةاچدالضٍدایدادًاینَهدی
نُاجٌٍصخي .انااِودهةخضةٌحرحّبکلّد رشدّ نةدٌاٍد اف
«دشخرشیةٌاىرژی»ه«پّظتردگذاراىرژی»ٍصخي .رهشٍایٍهراً
ةااةخکارهٍهکاریةرایجهعآهری،پدردازشهاغختارشديجیدادًٍدا
ضرهریاشج.دادًٍدایغّررشدهیدرکاشدخوطدکافةدّودادًٍدا
نَماى ،اناةٌٍهکاریةاةازِررانةخضٍاینخخلفغّراىرژی(ناىي 
کظاهرزی،غيػج،هةَ اطج)هٍهچيّوِکپارچدٌکدردنرهشٍداه
رهِکردٍایج ِ ةرایجهعآهریاظالغاتىّازدارى .
ضددرهرتنترنددیةددٌگصددخردًحددرکددردنحػرِددفدادًٍددایاىددرژی
حج ِ پذِر،جهعآهریدادًٍداةدٌرهشىظدامنيد حرهنرحدبحدر،ه
ا زاِضطفا ّجدادًٍااخصاسنیطُد.
درنُرداىدرژیٍدایحج ِ پدذِرپراکيد ًةدرایدشخرشدیاىدرژی،
الزماشددجحدداشّاشددجگددذارانهةاىّدداناِددوخددُزً،جهددعآهریه
گزارشدٍینصدخهردادًٍدارادردشدخُرةرىاندٌٍداه ػالّدجٍدای
خُدةريجاىي .

گزارشهضػّججَاىیاىرژیٍایحج ِ پذِرِ-ا خٌٍایکلّ ی

 ةددٌنيظددُرگصددخرشةازارٍددایاىددرژیجَددجخػددُسدشخرشددی
ٍهراىیةدٌ  اىدرژی،ةخدضدهلخدیةاِد ذتداتشّاشدیرا حضدهّو
کيدد ،کددٌةددٌىُةددثخددُدنددی حُاىدد چددرازشددتزیةددرای
شددرناٌِ گددذارانةاط د .شددازهکارٍایحددأنّونددالیدهلخددیناىي د 
کهددٍ،دداههام ٍددایحرجّدددیهٍهچيددّوظددرحٍددایحضددهّوهام
نددیحُاىي د ةدداجتددران کهتددُداةزارٍدداینددالیةخددضخػُغددی،
حصددددَّلحُشددددػثةددددازار،هکدددداٍضرِصدددد،،درا ددددزاِض
شدرناٌِ گددذاریةخدضخػُغددیند ذرةاطدي .اةزارٍدداینددالیرا
نی حُاندرٍردهشهجغرضٌهحلاضاةدٌکدارةدرد .اِدواةزارٍدا
ازحُشػٌدٍيد گانپدرهژً هنػدرف کييد گاناىدرژی،درراشدخای
گصخرشپرهژً ٍایةاظر ّدجةداالخهاِدجندیکييد .ةدٌغدالهً،
حأنّوهجذبخهاِدجندالیىّازنيد اظهّيد انةدٌ يداهریاشدج
کٌخُدحُشػثاشدخاى اردٍا،گدُاٍی ٍداهندُاردیدِردرراجَدج
حضهّوکّفّجنی ظلتد .ةدٌٍهدّوحرحّدب،ةدرایحُشدػثغدياِع
ندلیهحُانغادراتندػدُالتاىدرژیحج ِ پدذِرىّدزحدأنّو
هجذبخهاِجنالیالزماشج.

ةا استفادى از دادىهای مواسبف تصمَماتی صاٍستي ةگَرٍد.
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اسآر 5102
جی 
جدولهاوهمودارهایموتخب 

سهمتقرىتیاهرژیتجدىدپذىرازمصرفاهرژیههاىیجهان3102،
سٍختًای فسُلی

78/3 %
زَستتٍدى/
زمُنگرماَی/
گرماَش
خٍرصُدی

برقآبی

3/9%

تجدَدپذَرًای هٍَن

10/1%

4/1%

ًمۀ تجدَدپذَرًا

1/3 % 0/8 %

19/1%

زَستتٍدۀ سوتی

زَستسٍختًا برق بادی/
خٍرصُدی/
زَستتٍدى/
زمُنگرماَی

9%
2/6%

برق ًستيای

سهمتقرىتیاهرژیتجدىدپذىرازتوليدةرقجهاهی،پاَان3104
3104،

سٍختًای فسُلی و ًستيای

77/2 %

برمبوای ظرفُت
تٍلُددد در لددا
بٌدددرىبدددرداری
تجدَدپذَرًا در
پاَان 3104

3/1%

بادی

1/8%

زَستبرق

0/9%

خٍرصُدی فتٍولتاَُک
زمُنگرماَی،
سیاسپی،
و اقُاهٍسی

0/4%

برقآبی

16/6%
برق تجدَدپذَر

22/8%

گُگاوات
ةرقسیاسپیواقياهوسی

153

657

گُگاوات

ةرقزمينگرماىی

150

خورشيدیفتوولتاىيک

125

600

زىستةرق
ةرقةادی

500

105
100

400

86
75

50

31

31

32

32

هود

ژاپن

اسپاهيا

اىتاليا

300

255
206

200

25

08

700

ظرفيتهایةرق
تجدىدپذىر*درجهان،
اروپا،58-ةرىکس،و
هفتکشورهخست،
3104

آلمان

اىاالت
متحدى

چين

0

100

ةرىکس

اروپا58-

کل
جهان

0

* غُر از برقآبی

انرژی زًستتيده
سىم ننابع زًستتيده از تيلٌد برق و گرنا در جىان4102 ،
موابع زَستتٍدى برای تيلٌد گرنا

موابع زَستتٍدى برای تيلٌد برق

زَستتٍدة جامد

زَستتٍدة جامد

80 %

75 %

پسماهد
جامددد
شٌری
ب
زَستسٍختًا

زَستگاز

پسماهد
جامددد
شٌری
ب

زَستگاز

17 %

4%

7%

15 %

زَستسٍختًا

1%

1%

زَستتٍدة جامد ،عبارت است از :زَستاهرژی سوتی و هٍَن از سٍخت چٍب ،باگاس ،لُکٍر سُاى ،پسماهد حٍُاهی ،و ماهود آن.

تيلٌد جىانی اتانيل ،زًستدًزل ،و روغن گٌاهی تصفٌو شده با هٌدروژن ( 4112 ،)HVOتا 4102
کل جٌان
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گزارش وضعُت جٌاهی اهرژیًای تجدَدپذَرَ -افتيًای کلُدی

 24/1نٌلٌين تن
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تيلٌد جىانی خرده چيب،
براساس کشير ًا ننطقهو،
 4112تا 4102
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برق زنِوگرناُی
سٍم کضَرهای نختلف از افزاُش ظرفِت جٍاىی برق زنِوگرناُی4102 ،
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ترکیــي
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ایاالت متحدى
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ظرفِت نَجَد و افزودًصیۀ برق زنِوگرناُی ،دً کضَر ىخست و ساُر کضَرهای جٍان4102 ،
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گزارش وضعٍت جيانی انرژیىای تجدٌدپذٌرٌ -افتوىای کلٍدی
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150

138

100

100

70
50

40
23

2014

2013

2012

2011

2010

2009

16

2008

9

7

5 /1

3/7

2007

2006

2005

2004

0

40

گَگاوات
در 2014افزودىشد
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ظرفَت مٌجٌد و افزودىشدۀ خٌرشَدی فتٌولتاٍَک ،دى کشٌر هخست4002 ،
گیگاوات
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گرماًش و سرماًش حرارتی خيرصٌدی و سیاسپیا
ظرفٌت جىانی برق حرارتی خيرصٌدی متمرکز ،براساس کضير ًا منطقو 4002 ،تا 4002

گُگاهات
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نُه کشٍر بعدی

18 %

ساَر هقاط جٌان

12 %

ظرفٌت جىانی کرهتير ای آبگرخ خيرصٌدی 4002 ،تا 4002
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گزارش هضعُت جٌاهی اهرژیًای تجدَدپذَرَ -افتيًای کلُدی

دادى ًا توٌا کلکتٍرًای
آبگرم خٍرشـُدی را
شـــامل مـــیشـــٍهد
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نٌکاراگيئاااو،

پرتغاااو و اااااانٌا
تااااأمٌک واااارد

ی

اىم با ار ده تيلٌ ونن ۀ نخست تيربٌکهای بادی2014 ،
ُگلدوىود (چين)

9/0 %

جیای وىود (آمرىکا)

زىموس
(آلمان)

وشتاس
(داهمارک)
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براشاس مجموع فروش حدود  53/5گيگاوات
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اِهـرکان (آلمان)

7/3 %

پوج توليدکوودۀ بعدی

شاىر توليدکوودىگان

31/ 7 %

انرژیهایتجدیدپذیرپراکنده 

دسترسییاعدمدسترسیبوبرقدرجىان،براساسمنطقو2102،
دارای دسترسی

85 %

زىر صحرای آفرىقا

55 %

روستاىی
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سـاىر
مناطق

12 %

آسيای جنوبی

34 %

بدون دسترسی
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شهری 13 %

دسترسییاعدمدسترسیبوپختپاکدرجىان،براساسمنطقو2102،
آسيای
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انس

گزارش وضعيت جهانی انرژیهای تجدىدپذىر -ىافتههای کليدی
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سب رقدسترس ی
بو
ندارند.
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بزرگتر از  50مگرااا را در
بر هم گُرد.

29

2005

2004

مُلُارد دالر

111/1

120/7

اروپا

120

89/6

100
81/2

81/6

57/5

57/3

66/4

80

46/7

60
33/6

چٌرن

40
23/6

آسرررٌاو
اقٌانيسٌو
(غُر از چُن
ا ًود)

20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

چٌرن

هنرد

مُلُارد دالر

62/6

62/8

83/3

80

49/1

38/7

39/5

48/7

16/6

11/1

3/0

8/2

13/7

13/6

12/5

9/2

10/0

19/3

25/7

30/5

40

7/2

20

مُلُارد دالر
60

24/1

40

آسٌاواقٌانيسٌو(غُر از چُن ا ًود)
44/7

60

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

26

20

اروپا

2006

9

2014

2011

2010

2007

45

53

107

113

139
131

112
108

121

135

149

162

154
150

36

2013

2012

200

سرماًوگذاریجدًدجىانی
دربرررر وسررري هرررای
تجدًدپرررذًرشرهررريرهای
تيسعوًافتوودرحالتيسعوش
 2004تا 2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

موبع دادىًا 0گزارش «راهدًای جٌاه سرماَيگذاری در اهرژیًای تجدَدپذَر  »2014برهامۀ محُطزَست ملل متحد/مدرسۀ فراهکفٍر /تأمُن مال اهرژیًای هٍ بلٍمبرگ

20


هایتجدًدپذًرشرهيرهایتيسعوًافتوودرحالتيسعوش 2004تا 2014

سرماًوگذاریجدًدجىانیدربر وسي
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گزارش اضعُت جٌاه اهرژیًای تجدَدپذَرَ -افتيًای کلُدی

برزًل

برزًل
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کاراىی اهرژی
شدت اهرژی جهاهی 0991 ،تا 3102
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گزارش هضعیت جهانی انرژیهای تجدیدپذیر -یافتههای کلیدی
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وضعَت کار در اهرژیهای تجدٍدپذٍر
تعداد افراد شاغل در اهرژیهای تجدٍدپذٍر در سراسر جًان ،بي تفکَک صوعت
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حُجٌ 0اغداد نيدرج در جدهل ،ىخّجث نرهر جانع نياةع دادة اهلٌّ (ىَادٍای نلی ناىيد هزارت خاىٌ ٍا ،دفاحر آناری ه غّرً) ه ثاىٌُِ (نطالػات نيطلٌ ای ه جَااىی) ةاُدً ه حالطای نصاخهر
ةرای ةٌرهزرشاىی ه حصدّح داىض نُجُد را ىظان نیدٍد .ةٌ دلّل گرد طدن ،نهکو اشج اركام نجهُع ةا جهع اغداد نرةُطٌ ةراةر ىتاطد.
آ) کارةردٍای ةرق ه گرنا (ةا در ىظر گرفخو پهپ ٍای گرناِی در نُرد احدادٌِ ارهپا) .ب) زِصج حُدً ی شيخی در ىظر گرفخٌ ىظدً اشج .پ) اگرچٌ اغلب  23نگاهات ةٌ غيُان آشاخاىٌ
ةٌ کار نی رهد ،انا حػارِف در کظُرٍای نخخلف ةا ِکدِگر ىاشازگار اشج .ت) طانل خدهد  5348433طغل در فرآهری ىّظکر ه  2228233طغل در فرآهری احاىُل در 8325؛ ٍهچيّو
خدهد  8338333طغل غّرنصخلّم در حُلّد حجَّزات ه  2428833طغل در ةُّدِزل در  .8324ث) افراد طاغل در حُلّد ه ىصب حجَّزات .ج) طغلٍای نصخلّم در ةرق از زِصجحُدً
حيَا ةٌ  258533غدد نیرشد .چ) طانل  8588255طغل ةرای احاىُل ه  428585طغل ةرای زِصجدِزل در  .8324ح) نجهُع حهام فياهریٍای خُرطّدی .خ) نجهُع جَااىی از جهاع
حکحک فياهریٍا ،ةٌ غالهة  58233طغل در اىرژی اكّاىُشی ،ه  28533طغل حدلّق ه حُشػٌای ه اداری در آلهان کٌ ةٌ صُرت دهلخی پظخّتاىی نالی نیطُىد ،ةٌ دشج آنادً اشاج .د)
ٍهث دادًٍای نرةُط ةٌ احدادٌِ ارهپا نرةُط ةٌ  8325ةُدً ه ده کظُر ةزرگ احدادٌِ ارهپا ةٌ صُرت جداگاىٌ ىهاِض دادً طدًاىد .ذ) طانل  28533طغل حدلّاق ه حُشاػٌای ه اداری
در آلهان کٌ ةٌ صُرت دهلخی پظخّتاىی نالی نیطُىد؛ اِو نظاغل ةٌ حفکّک فياهری ارائٌ ىظدًاىد.

تعداد افراد شاغل در اهرژیهای تجدٍدپذٍر
زٍستاهرژی

(زِصج حُدً ،زِصج شُخج ٍا،
زِصجگاز)

زمَنگرماٍی
برقآبی

(کُچکنلّاس)

i

اهرژی خٌرشَدی

(خُرطّدی فخُهلخاِّک ،شیاسپای،
گرناِض /شرناِض خُرطّدی)

برق بادی

=  50,000طغل
 -iاطالغات اشخخدانی نرةُط ةٌ ةرقآةیٍای ةزرگنلّاس ،لداظ ىظدً اشج.
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کل جَان 7/7 0مَلٌَن شغل

گروى حألَف و حٌلَد
مدٍرٍج ححلَق و سرپرسخی حألَف

ژاهج ساوٍن
شرنؤلف ه هِراشخار نحخُا
(شاىا رِصرچ)
فرِر اشُرِصُن (شاىا رِصرچ)
هِلصُن رِکرشُن
(گرهً نظاهر نّصخر)

مدٍرٍج پروژى و گروى جیاسآر
(دةَرخاهث رن)21

مؤلفان ةخشها

کرِصخّو لّيز (دةّرخاىث رن)21

اهن نُشُلّيُ (نؤشصث وُردهاچ)
کصّيا پخرِچيکُ (نرکز کاراِی اىرژی
کپيَاگ)C2E2 ،

رعيا ادِب (ٍهاٍيگی)
ٍاىا نرداک

هِلصُن رِکرشُن (گرهً نظاهر نّصخر)
ژاىج شاهِو (شاىا رِصرچ)
کرِصخّو شّتُت
(نظاهرً ه ححلّق کِیاماس)
جاىاحان اشکّو

ةيجانّو شُاکُل
(نرکز فياهری اىرژی داىهارک)
فرِر اشُرِصُن (شاىا رِصرچ)

لُرا هِلّانصُن
(دةّرخاىث رن)21

پشخَتاهی ححلَق و ارحتاطات
(دةَرخاهث رن)21
نارحّو ٍُلّو

آِال رِج

آالىا هالره
لُرا هِلّانصُن

وٍراٍش ،طراحی ،و صفحيآراٍی

هِراِظگر 0لّزا نصخيی (نؤشصث وُردهاچ)
طراحی 0آژاىس حتلّغاحی weeks.de

حٌلَد

مشاور وٍژى

فراىک ههحرز (طرکج ههحرز)

دةّرخاىث رن ،21پارِس ،فراىصٌ

رن 21مخعًد ةي ةسَج کردن اكدامات ةَنالمللی ةرای رسَدن ةي اهداف اهرژی پاٍدار ةرای همي ( )SE4ALLاسج.

اعالن سلب مسئٌلَج

رن 21نلاالت ه گزارشٍای نُضُعی را جَج حأکّد ةر اٍهّج اىرژیٍای حجدِدپذِر ه اِجاد ةحد در نُرد نصائل نَم در حرهِج اىررژیٍرای حجدِدپرذِر
نيخظر نیکيد .نلاالت ه گزارشٍای رن 21ضهو ةَرًگّری از حُجٌٍا ه حالشٍای نجهُعث رن ،21لزهناً اجهاع در نُرد ٍّچِک از ىکات گفخٌطدً را ةرّو
اعضای طتکٌ ىظان ىهیدٍد .اگرچٌ نطالب اِو گزارش حاهی ةَخرِو اطالعات نُجُد ةرای ىُِصريدگان در زنران ىگرارش ةرُدً ،انرا رن 21ه ٍهکراران آن
نصئُلّخی در نُرد دكج ه صحج آنٍا ىدارىد.

صفحث 5
صفحث 11
صفحث 12
صفحث 14
صفحث 14
صفحث 14

كطعٌ عکس
آرحُر نک ،اشخرالّا/
© اٍداِی شّصخم ةادی هِشخا
اىرژیٍای حجدِدپذِری کٌ ةرای افزاِض دشخرشی ةٌ اىرژی
در کظُرٍای در حال حُشعٌ اشخفادً نیطُىد © /اِیدیةی
پرهژة خُب را ةٌ ىهاِض ةگذارِد ،اهگاىدا © /شُالر شّصخرز
آرحُر نک ،اشخرالّا/
© اٍداِی شّصخم ةادی هِشخا
ىصب اىرژی حجدِدپذِر پراکيدة خُرطّدی ةرای
دشخرشی ةٌ اىرژی © /شُلخّس

صفحث  20ىّرهگاً ةرق ٍلّظّدی ،اِصليد © /کرِصخّو پّخرشُن

صفحث 21
صفحث 22
صفحث 24
صفحث 25
صفحث 25
صفحث 25

ةرقآةی ةٌ عيُان ِک نيتع اىرژی حجدِدپذِر  -نخزن
لّهرىتُدن در شُئّس © /آىدرِخس
پيلٍای خُرطّدی /كطعٌ عکس
ةرق ةادی /كطعٌ عکس
اىرژیٍای حجدِدپذِری کٌ ةرای افزاِض دشخرشی ةٌ
آنُزش اشخفادً طدًاىد © /اُشرام
آناىدا – كطاری کٌ از زِصجگاز اشخفادً نیکيد،
شُئد © /الشٌ ٍِّدىترگ ه ٍِّدلُشا ةّلدر
نّيلر نّخس ،اشخرالّا/
© طُرای طَر خُرطّدی ه اىرژی پاک آلّس

گزارش هضعّج جَاىی اىرژیٍای حجدِدپذِرِ -افخٌٍای کلّدی

عوٌان و مرجع حصاوٍر
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